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বিজ্ঞাপন । 

সংস্কত মহ।কাবোর লক্ষণান্ুসারে আমি এই কাঁব্য- 
খানি প্রণয়ন করিলাম, যদিও ইহার ভষা সংস্কত ল্ছে 
বটে, তথাপি এ লক্ষণের লক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ প্রায়ই 
ইহাতে দক্ষিত হইতে পীরে | মহাভারতের বনপর্ব্স্ত-: 
গত নিবাঁতকবচবধ পর্ব ইছার মূল, কিন্ড উক্ত পর্কে 
বর্ণিত উর্্ধশীর শাপাংশটি ইহাতে পরিতাক্ত হইয়াডে, 
কারণ উছা এই কাব্যের অঙ্গী-বীররসের বিরোধী 
দহৃদয়শণের প্রত্যাখ্যান ধা! উপেক্ষা শঙ্ক(ষ দোষ পরি- 
ছার এনং গুণ সংগ্রছে আমি বিস্তর যন্ত্র করিয়াছি, 
বিশেষতঃ পঞ্চম সর্দে কতকগুলি শব্দাঁলগ্কার এবহ দশম, 
একাদশ সর্ধে অর্থালঙ্ক(র গুলির প্রস্তের জহছিত সঙ্গত 
রূপে বিনিবেশ করাঁতে যড দূর পবিশ্রম হইয়াছে 
প্রভাশ] করি মা) যে ভচুপস্ুুক্ ফল প্রাপ্ত হইতে 
পারিব | 
এই কাব্যের নায়ক প্রতিনাঁয়কাদি প্রান বলিখ- 

আটীল রীতানুসারেই নীতি আগার ব্যবস্কার বেশ, 
প্রভৃতি বর্শিত গুইল। | 

সামনে স্থানে অনেক গুলি সংস্কভ শঙ্ধ বাবরি 
করিঘাছ্ি, যাহারা সংস্কতত জানেন তাহার সহজেই এ 
সকল শব্দের তীঁশুপর্য্য ও অর্থ বুঝিতে পারিবে, কিন্তু 
সাধারণের ঝটিভি তদর্থ বোধ হওয়া কঠিন, এই ছ্েতু 
এরতোক পৃষ্ঠে পংক্কির সগ্ধ্যান্গসারে নীচে তু ডু 
একের অর্থ লিখিত হইল” এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, মু, 
সর ও পক্ষপাত শুন্য হইয়া অহ্মদয় মহায্ার! আদান্ত 
প1ঠ পুর্বক ইহার গুণ দোষ বিচার করেন ইতি-- 

শকাব্দ ১৭ ৯৯ | স্রী মহেশ চজ্জ শর্মা 
নাষাছের ভ্বিংশত্বম দিন! নিনাজপুর, 
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পিশুন জনেরে ভয় নাহি হয় কার, 

গুণ পরিহ্নরি দোষে অভি্পতি যাঁর । 

উলুক সকল যথা চরে অন্ধকারে, 

আলোকেতে বিলোকন করিতে না পারে ॥ 

স্থচের সদৃশ খল গুণ উল্লভিিয়া, 
ছিদ্র অনুসারে যায় হুত্রটি ধরিয়া ॥ 

ঙ। উল্লুক; পেচক | 

৫1] গুণ, (দোষের বিপরীত; স্ুচের পক্ষে প 
সুজ 1 ছিত্র,় দোষ; জুচের পক্ষে রন্ধ; সুত্র, ছুতা বৰ 
উপলক্ষ ; সুচের পক্ষে ভন্ত 1 ব্ুচ যেরূপ সীন রর 
পশ্টাঞ্ডাগে একটি জ্ুত্র ধরিয়া বক্সের ভিন চারিলী 
সুত্র উলঙ্ঘন পুর্বক ছুই স্ত্রের মধ্যবত্তী ছিদ্র 
তিভরে ভিভরে বায়) থলেরাও সেইরূপ উপলক্ষ না 
ছুত্ত। মাত্র পাঁইলেই সজ্জনের গুপ সকল ত্যাগ করিয়া 
দোবালসকণে গ্রহত হয় । 

টব 



ই | দুঙ্জন ও অজুজন । 

আপাত-মধুর মধু-অর্পির মতন, 
পরিণাঁম-পীড়াঁকর খলের বচন ॥ 
মৃছম্ছ বৌলে খল আগে মন হরে, 

খেলিতে আর্ত করে প্রাণ নিয়! পরে । 

মাংসের গন্ধেতে যেন মীনে লোভ দিয়া, 
বড়িশ নির্ত্ত হয় মরম ভেদিয়া | 

কালকুট খাইল ধুঝটি কেবা বলে, 
দেখুক নে খুঁজিয়া খলের হৃদি স্থলে । 
কি আশ্চর্য্য মোর কৃতি দূষিবে পিশুন, 
কোন গন্ধে নাহি ঢাকে একাকী লশুন। 

তথাপি শুজন যদি করে আলোকন, 
অবশ্য হইবে মম ক্লৃতি অদূষণ । 
নিশীথিনী যথা অন্ধকাঁরেতে দুষিত, 
শশীর আলোক মাত্রে হয় পবিত্রিত ॥ 

শপরউসপাবাগারাাারারারারারাডা এটার 

, ১1 আপাভ-মধুর, আপাততঃ শুনিব1 মাত্রেই অর্থাৎ 
প্রথমেই মিষ্ট | পরিপাম-পীড়াকর, ০শেষে দুঃখদায়ী । 

,মধু-সপিঠি মধুর লহিভ মিশ্রিত ঘুত্ত। প্রসিদ্ধি আছে 

'স্বৃত মধু মিশ্রিত হইলে বিষ হয়| 



ছুহ্ন ও খুজন। ৩ 

নিশ্মল-স্বভাঁব মল্লী-মাঁল্যের মতন, 
কারে নাহি হরে কীর্তি-সৌরভে সুজন! 
দীপতুল্য পরগুণ প্রকীশে সতত, 

অনন্ধ তথাপি পর-দেৌষে জন্ধমত ॥ 

সুমধুর-শাঁসনে সঙ্জন হরে মন, 

সুধাময় কর দিয়া চক্দ্রমা যেমন ! 

ধরিয়া সতের চিত্ত-আদর্শ-সমুখে, 
এ কাব্যের গুণ দোষ নিরখিব সুখে ॥ 

ন্জন-নমাজে এই আমার বিনয়, 

দোষ পরিহরি যেন গুণ গ্রাহা হয়। 

কীটা সরাইয়া৷ যেন পরিমল গুণে, 
চতুর চয়ন করে কেতকী প্রন্থুনে ॥ 

চি 6 6৮ 

কপাল খা 
ক (০ 

১। মললীমীল্যঃ বেলফলের মালা । বিমল মলীমাল্য 
যেরূপ €সীরভ দ্বারা হরণ অর্থাৎ আকর্ষণ করে ভাহার 
ন্যায় সজ্জনের যশঃসৌরভ দ্বারা আকর্ষণ করেন। 

৪1 অনন্ধঃ অন্ধ ভিন্ন, যেব্যক্তি অন্ধ নয়। 

৫। সুমধুর শাঁদন । মনোহর উপদেশ । 
৭| চিত্ত-আদর্শ-সমুখে, চিত্ত স্বরূপ যে আরশী 

ভাহার, অগ্রে। রঃ 





নিবাতকবচ-বধ। 

৪88০ 

প্রথম সর্গ । 

জয় জয় ভগবতি! ভারতি! বিমল, 

চতুযুখি-মুখচক্র-চক্ড্রিকা কোমল] । 
কারুণ্য-পীয়ুষধারা-মস্থণ-আলোকে, 
তমঃ তুমি নাশিয়া জুড়াঁও তিন লোকে ॥ 

সংসারে তোঁমার কূগা যদি না হইত, 
নিবিড়-আধারে ষগ্ন কলি থাকিত। 

ভাষা-রূপে তুমি যদি নাহি প্রকাশিতে। 

কি করিত চক্র সুর্ধ্য অগ্নির ক্যোতিতে ] 
দি হা পাটি বাপ আপাত 

২1 চতুমুখি-মুখচন্দ্র-চন্ড্রিক। ইত্যাদি | চত্রুমুখি, 
ব্রহ্মা ; তাহার মুখ স্বরূপ চন্দ্রের তুমি জ্যোতন্সা | প্রদিদ্ধি 
আছে চন্দ্রের জ্যোৎ্ল্লান্ অমুত-ধাঁর ক্ষরিত হয়) 
জ্যোৎ্না! যেবপ অধৃত-ধার। সম্পর্কে ন্িপ্ধ অলোক 
দ্বার] অদ্ধকার নাশ করে, স্তর 'ভ্রলোকীকে সুস্থিস্ত 
করে, সেইরূপ তুমিও করুণারসার্ভ আলোকে অর্থাৎ 
দ্বফিপাত দ্বার! অজ্ঞনান্ধকার নাশ কর ' 

৩। শীষুষঃ অমৃত । মসৃণ ন্িগ্ধ। 



ঙ নিধাতকবচ-বধ। 

প্রাদ-অহ্থতে তব অভিবিস্ক যে বা, 
অলামান্য কাব্য-রাঁজ্য তারে করে সেবা। 

প্রাচীন ত্রদ্ষার সফি ভাঙ্গিয়া সে জন, 
নব্য ভাবে পুনঃ করে ভূবন স্ছজন ॥ 
দৃষ্ নাহি হয় যাহ! সামান্য দর্শনে, 
কৰিজন দেখে তাহা প্রতিভা-নয়নে । 

স্বয়ভ বাল্মীকি ব্যান আর কালিদাস, 
ইষ্ট বর-আঁশে কেব। নহে তব দাস ॥ 
যোঁগ্য পাত্র নহি বর মাশিব কেমনে, 

দীনের মনের বাঁঞ্ণ রহিল সে মনে। 
নুপুর হইয়া তরু লাগিহ্ চরণে, 
অবশ্য হইব পাত্র ধুলি পরশনে | 

পপ 

১। যে ব্যক্তি পৃথিবীর রাজা সে যেরূপ পুর্বে সলিল 
দ্বার অভিযিক্ত হয়, সেইরূপ কাব্য-রাজ্যের রাজারও 
ভো মার প্রসঙ্গত। স্বরূপ অসুভে অভিষিক্ত হইয়! থাকে । 

৬1 প্রতিভা নয়নে | স্ুভন চ্ুভন উন্মেষশালিলী 

বুদ্ধিকে প্রত্তিত| কহেঃ ভাছুশ বুদ্ধি স্বরূপ যে দৃষি 
ভদ্বারা | 

৭ | স্বর, ব্রন্ষমা | 

৮। ইট, অভিলধিভ | 



গ্রথম সর্গ | 

সামান্য ধুলিতে অন্ধ হয় চক্ষুত্মান্, 
তব পদধুলি করে দিব্য দৃষ্টি দান । 
অভিষিঞ্চ জননি! কারুণ্য রস পুর, 

সফল হউক মোর কামনা-অস্ক,র ॥ 

নমরে কিরাতবূপী-শিবে প্রসাদিয়ণঃ 
মন্দর গিরির তটে আশ্রমে বলিয়] 

পাঁওব অজু হর্ষ-রসে মগ্ন হিয়া, 
একদ। হ্মাজ্ি-শৌভা পিয়ে নেত্র দিয়া 4 

হেন কাঁলে বদ্ধমুনি-বূপে অমরেশ, 

পুত্রে অহশীসিতভে আদিল! মেই দেশ। 
ইন্দ্রকীল পর্বতে যে বেশে গিয়ছিল, 
সেই বেশ ধরি পুনঃ মন্দরে চলিল ॥ 
প্রভাগুঞ্জ তাহার দেখিলে জ্ঞান হয়, 
দ্বিতীয় রবির যেন ভুতলে উদয় । 
পার্থের সৌভাগ্য কিন্বা বুঝি তপোঁরাঁশি, 
শরীর ধরিয়া! তথা .দেখ। দিলা আনি ॥ 

৫০ আচরাররাডাতধািউ "জনের 

১1 চক্ষম্মাত। যে ব্যক্তির ভাল চক্ষুঃ আছে। 

৫1 কিরাত রূপী) ব্যাঁধ-রূপধারী। 

৯| অমরেশ, ইন্দ্র) তমবরাজ | 



৮ নিবাঁভতিকবচ-বধধ | 

মস্তকে পিঙ্গল জটা গৌর কলেৰর, 
তড়িত সহিত যেন শরদশ্ব ধর । 

পরিধান শুক-পক্ষ-ছৰি কুশ-চীর, 
হণীক্কে অঙ্কিত যেন শশীর শরীর ॥ 
তপঃক্েশে শীর্ঘ তাহে জরখজীর্ণ কায়, 
পঞ্জরাস্থিগুলি একে একে গণা যাঁয়। 

কচিতে যে শু বাঁশ তাহার সদৃশ, 
গ্রন্থিসদ্ধি মোটা মোটা পাঁবগুলি রুশ ॥ 
অঙ্গ ব্যাপ্ত দীর্ঘ স্চুল সবুজ শিরাতে, 

পুরাতন বট যেন জড়িত জটাঁতে। 
অনাহারে মেরুদণ্ডে উদর অ্লগ্ন, 

অবলগ্র স্থান যেন জ্ঞান হয় ভগ্ন ॥ 

ভুরু-চর্শে ঢাকা আখি কোটরে নিম্ন, 
অধর লঙ্্ঘিয়। তি নাসিকাঁতে লগ্ন । 

দন্ত বিনা পরস্পর লগ্ন গগ্দয়, 

ললাঁটে শিথিল চর্সে শৌভে বলিত্রয় 
০ রা পাকা এপার কনর চা নাস কপ 

৩। শুকপক্ষ-ছবি, শুক তোতাঁপাখী ভাহার পাখার 
ন্যায় কান্তিযুক্ত | কুশ-চীর, যুনিজনের কুশময় বস্ত্র | 

৯। শিরা, শির, নাড়ী | 
১৯২| অবলগ্ন স্থানঃ মধ্যস্থান, মাঁবা। 



প্রথম সর্গ | ১০ 

দেহ গৌর ভুরু পাকা দাড়ী গোঁফ ধলা, 
হৃদয় প্রসন্ন কোন স্থানে নাই মলা । 
বয়স্-পতনে তনু কাঁপে থর থরে, 
জগদাঁলম্বন তবু যষ্টি ধরে করে। 
শশ্রুতে হৃদয় ঢাক তরু খোলা মন, 

জরাতে অবশ অঙ্গ তরু বশী হন্। 
ক্ষীণপ্রায় দি তরু দেখে অবিকল, 
ভূত ভব্য বর্তমান বিষয় সকল । 
স্র্য্যের আলোক যেন দীপ্তিতে ঢাকিয়ী, 

পদে পদে ধর! যেন পবিত্র করিয়!। 

বিপ্র বেশে মহেন্দ্র আনিয়া ক্রমে ত্রমে, 

উপস্থিত হয় পা ু -সুতের আশ্রমে ॥ 

অন্যত্র আসক্ত মনে ছিল ইন্দ্রসুত, 
পদশব্দ শুনিয়া চকিত হৈল দ্রুত । 
দেখিয়া আগত প্রায় ব্রহ্গর্ষি-প্রবরে, 

সম্ভ মে উঠিয়া ধীর প্রত্যুদ্গম করে | 
নির্ঝর বারিতে পাদ্য চরণে যোগায়, 
পর্ণপুটে সমর্পিল! অর্ধ্য যথান্যাঁয় | 

৬। বশী, জিতেব্ড্িয় | 
১৮| পর্ণপুটে, বৃক্ষের পত্র দ্বারা নির্দিভ পাত্রে । 



১৪ নিবাভকবচ'বধ | 

বিনয়ে বনিতে দিয়! কুশের আস্তরে। 
গ্রণমি কহিছে পার্থ নংপুটিত করে । 
ব্রহ্মন! না করে বিঘু যে তপের প্রতি, 
নিজ পদ অফোণ্য বুৰিয়! স্বর্গপতি-। 

গঙ্গাআোতঃ সম জদা পঙ্ক প্রক্ষালন, 

প্রবর্ত হয় তো তব সে তপশ্চরণ।॥ 

আলবাঁল-জল, ছায়া, পুষ্প, ফল দিয়া, 
যাহারা! করে অতিথি দ্বিজের সৎক্রিয়! । 
শিষ্যের নদৃশ মে আশ্রম-তরুগণ, 
চির দ্রিন কুশলী বটে তো তপোধন 1॥ 
পুরিল তপস্যা সহ আজি মোর আশ, 
নয়ন সফল আজি মাঁতৃ-গর্তে বাঁস। 

জপ উকি পেস 

ই। সংপুটিত করেঃ যৌড় হস্তে | 

৩] ত্রক্ষবঃ হে বিপ্র। 

৫ | পঙ্ক গ্রক্ষ[লন, গন্গাঁম্রেতঃ যেরূপ কর্দম ধৌত 
করে এবহৎ সর্জদা বহিতে থাকে, সেইরূপ চোমার 

ভপন্যাচরণও পাপ ধৌত করে ইত্যাদি | 

৭| আঁলবাল-জল। ব্ক্ষের মূলে জল দিবার নিমিত্ত 
যে বাঁধ দেওয়া যায় ভাহাঁকে আলবাল কহে, দেই 
বাথের জল। 



প্রথম সর্গ | ১১ 

দেখিনু হর্ষের বুঝি সীযা-ভমি অদ্য; 
ক্ষীরোদে ভানিনু কিন্বা স্বর্গে গেহু অদ্য ॥ 
হাতে কি পাঁইন্ু চান্দ অযুত-কিরণ, 
আক্রমিন্ন অথবা ইন্দ্রের নিংহাঁনন । 
জাঁনি না কি ভাগ্যে মোরে দিলেন দর্শন, 
মেঘ বিনা, হইল কি অমৃত-বর্ষণ ॥ 
কার পুণ্যগুণে কষ্ট হয়ে পদ-রজে, 
শুচি করিলেন আদি দানের উটজে । 

অগগরজে উদ্ধারিতে সাগর-গষনে, 

উদ্ধারিল! গঙ্গা যথা পথেতে ছুজ্জনে ॥ 
অথবা পঙ্কজ থা লম্মীর আলয়, 
স্বভাবতঃ সতের অধমে দয়া হয়। 

কল্য দেখা দিলেন দয়াঁতে ভূতপতি, 

ভৃত্য বলি স্মর্িলেন আপনি অম্প্রতি ॥ 

সজল - ও কাবার এটার পর 

৭1 পুণ্যগুণে কৃষ্ট হয়ে, পুণ্য স্বরূপ রজ্জ,দ্বারা 
আকুষ্ট হইয়া] । 

৯ | সগরজ, সর রাজার সন্তান | 

১০1  ভূভপতি, মহাদেব | 



১২ নিবাশকবচ-বধ । 

ইন্দ্রকীলে দিয়াছেন পুর্ধের উপদেশ; 
মেই সে প্রসন্ন মোরে হলেন ভূতেশ। 
সতের বচন পথ্য ব্যর্থ কভু নয়, 

কপ্পদ্রম-কুতুম নিষ্ষল কবে হয়। 

তপস্তরু মোর এত দিনে ফলবান্, 
রৌদ্র অস্ত্র দিয়াছেন রুদ্র ভগবান, 
তথাপি না হয় তৃপ্ত মোর লুব্ধ মন, 

অম্নির কি স্পৃহা কড়ু নিবারে ইদ্ধন। 
এক্ষণে আকাঁজ্ি আমি ইন্দ্রের সাক্ষাৎ, 
প্রশ্রয় পাইলে ক্ষুহ বাঁড়ায় উৎপাত! 
এই মাত্র যখন কহিল ধনঞ্জয়, 

ছস্ম-ইজ্্র কহে তবে পাইয়া সময় ॥ 

লামান্য বলিয়! বাছা নিজে মান যেই। 
অপাান্য জনের লক্ষণ দেখি মেই। 
গুণী জন ন্ম হয় গুণের গৌরবে, 
অবনমে বনম্পতি সুফল বিভবে ॥ 

২ | ভূভেশ, মহাদেব । 

৩। পথ্য, হিস । 

১৪। প্রশ্রায়। আদর, নাই | ক্ষুদু, ছোট লোক 
১৫। গৌরব) ভার, গুরু | 



প্রথম সর্থ | ১৩ 

রাজবংশে জনমি ছুক্ষর কৈলে কাজ, 
ভীত হয়েছিল তব ভপে দেবরাজ । 

অধিক শোভিছে তব তন্ন তপঃক্শ, 

শাণ দিয়! সমুগ্ুকীর্ণ মণির 5 ॥ 
সাধু সাধু শক্তি তব অমোঘ উদ্যম, 
গুড তেজ ধর তুমি শমীতরু সম । 
ইন্দুখঁল প্রতিমল্ল হুইল তোমার, 
শুনিলে না হয় কার হাদে চমণ্কার ॥ 

হৃদয়ে যে সুর্ত্ি চিন্তে দেবর্ষি নিকর, 

প্রীতিতে তোমারে তাহা দেখাঁইলা হর। 

এত দিন ছিলে ছুঃখ-পঙ্কেতে মগন, 

এবে দৈব উদ্ধারিল দিয়! আলঙ্বন ॥ 
শীঘ হবে দৈব তব শুততরপ্রদ, 
জম্পদে সম্পদ.বাড়ে বিপদে বিপদ । 

ইন্দ্রের আশয় আমি জানি প্রণিধানে, 
তোমারে দেখিতে ইন্দ্র আমিবে এ স্থানে | 
অবিলম্বে তোমারে লইয়া স্বর্ণ পুরে, 
নিযোজিবে গুরুতর স্ুর-কার্ধ্যধুরে। 

৭1 প্রতিমল্ল, সমকক্ষ, প্রতিযোগী 1 
১৮। স্ুরেকার্ধ্যধুরে, দেবভাদিগের কার্যান্ারে ( 

ঙ্ 



১৪ নিবাঁতকবচ-বধ। 

গুণের প্রভাবে ভার গুণি-জনে পড়ে, 

অলন বৃষের স্কন্ধে যুগ নাহি চড়ে ॥ 

নিবাতকবচ নামে দিভিন্ুতগণ, 
বন্দারক সনে ছন্দ করে অনুক্ষণ। 

অভিসন্ধি বিন। খল সাঁধুজনে দ্বেষে। 

ভ্রুর বিষধর নরে দংশে কি উদ্দেশে ॥ 

সে স দৈত্যদিখের তাপে কীপে যত সুর, 

অমর-ভাঁবেও ভুঞ্জে যাতনা মৃত্যুর ॥ 

নিরানন্দ মহেন্দ্র বৈরীর অপমানে, 
কৃত শত যাগ এবে বিড়ম্বন। মানে ॥ 

অতুল ইন্্রত্ব পদ অমৃত সেবন, 
জুড়াইতে নারে তার সন্তাপিত মন। 
শচীর হাসিতে ভার না হয় প্রসাদ, 

ত্বর-দুষ্ট মুখে কোথা লাগে মিষউ ম্বাদ ॥ 

ওমের রাকিব আচ 

হ। অলস, কর্মীক্ষম | যুগ” জোধালঃ জুয়া । 

৪] হন্দারক? দেবতা। 



প্রথম লর্গ | 5৫ 

নামে মাত্র শতকোটি ভন্নকোটি প্রায়, 
বিফল ইন্দ্রের বজ্ মুঝ্টিতে লুকায় ৷ 
সম্প্রতি অমরাঁবতী উহুমব বিহীন, 
পতি-ছুঃখে দতী নারী যেমন মলিন ॥ 
দৈত্যের দৌরাত্ম্যে এবে নন্দন কাঁনন, 
নামার্থ ত্যজিয়া শোকে মগ্ন করে মন। 

সমান কোমল করে হইয়। সদয়, 

শচী নিজে তুলে যাঁর ফুল কিসলয়॥ 
ছিড়ে খুঁড়ে হুষ্উটগণ হেন দেবতরু, 
কুক্ক,র যাইয়া যেন চাঁটে হুব্য-চরু | 

দৈত্যের প্রতাপে নাই এরাঁবতে মদ, 
গ্রীষ্মে যথা রবিকরে শুকায় কুনদ ॥ 
্বর্গতের ছুর্গাতি বলিব কত আর, 
ছুরাত্মীর1 রণে দিল যষেও নিকার। 

১1] শতকোটি, কোটিশকের অর্থ ধাঁরঃ ঘষে অস্ত্রের 
শভ দিকে ধার থাঁকে ভাহণকে শতকোটি বল। যায়| 
ভগ্রকোটি। ভগ্রধাঁর অর্থাৎ ভোঁতা । 

৬। নামার্থ, নন্দন এই নামের অর্থ, আনন্দজনক। 
১৩। স্বর্গভ, দেবত। | 

১৪1] নিকার। পরাভব। 



১৬ নিবাভকবচ-বধ | 

যম আর তদীয় মহিষ এক সঙ্গে, 

ভগ দিল সমরে বিশাল-শৃজ ভঙ্গে ॥ 

ভূবন শাসন দণ্ড তাহার এক্ষণে, 
অবলম্ব কেবল হয়েছে পলাঁয়নে । 

মাথ| গুঁজি বরুণের পাঁশ, দৈত্যগলে, 
পুষ্পমাল্য সদৃশ লাগিল কুতৃহলে ॥ 
কুবেরের জয়-আঁশা যেন মুর্তিমতী, 
বিফল হয়েছে গদা বিপক্ষের প্রতি | 

অরি-পরি্ভবে যেন শীতের অনল, 
মন্দবীর্য্য এই ক্ষণে আদিত্য সকল ॥ 
শিরিমম অচল সে দিতিসুতগণ, 

ফি করিবে তারে উনপঞ্চাশ পবন! 
সে অরি-সমুখে রৌদ্র নহে রুদ্রগণ, 
নিংহেরে কি পারে কু দৃপ্ত মৃগাদন ॥ 

পাবা অপ্ষ খারা এরর) 

২|। বিশাল-শ্রক্দতঙ্গে, শ্রক্দ শব্দে প্রভৃতাঁ এবছ 

গবাদির শুঙ্গঃ ছুই বুঝায় | যমের পক্ষে ভাহা'র উন্নভ 
প্রভৃতা১ মহিষ পক্ষে ভাহার বড় শৃন্দ | 

৯1 অরি-পরিভ্াবে, অরি অর্থাৎ নিবাঁতকবচগণ) 
ভতৎকর্তভুক পরাভব হেতুক । | 

১৩.। রৌদু, উগ্র। মৃগাঁদন) ভরক্ষু, ব্যাস বিশেষ । 

বণ দর্পখানী। 
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সে বৈরী জিনিতে যত যত সব বন্ধ, 
প্রবল আোতের মুখে যেন সেতৃ-বন্ধ। 

একদ। সমস্ত দেবে সন্ধে দৈত্যগণ, 
শত শত নি্ধুবেগে সাগর যেমন । 
হেন পিতৃ-বৈরী তুমি গ্রতাঁপে নাশিবে, 
এজন্য তোমারে ইন্দ্র লইবে জিদিবে । 
পাশুপত-অস্ত্র লাভ শুনিলে ভোমাঁর, 

আমিবে দেবেজ্র নাহি বিলম্বিবে আর ॥ 
উপেক্দ্রের শ্লার্গে আর গাণ্ডীবে তোমার, 
জয়ের প্রত্যাশ। ইন্দ্র রাখে বহুবার | 
ত্বর্গপুরে দেবরাজ যতনে তোমারে, 
দৈব-অন্ত্র শিখাইযে বিবিধ প্রকারে। 
মহেক্রের মন্ত্র আমি ভাঁলমতে জানি, : 
জানাইতে আঙিন্ব তোমারে ম্মেহ মানি। 
সহজে গুণের পক্ষপাতী সাধুজন, 
নলিনে বিকালে রবি কিসের কারণ ॥ 

১ ১ 

১৭1 বন্ধাঃ নি্ষল | 

৯ |: উপেক্জ, নারায়ণ, বিফ, | শাক? বিষ্কর খলঃ ( 
১৩। নন? মক্সণা | রা 
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আশীর্বাদ করি বাপু যাও স্বর্গপুরে, 

দৈত্য জিন গুহ যথা তারক-অসুরে। 
জ্রের অবধ্য বলি না করিহ ডর, . 

আকৃতি বিশেষে তুমি দৈব শক্তি ধর । 
নরলোকে কে জানে তোমার ভূজবল, 
ভস্মে হেন আচ্ছাদিত রয়েছে অনল । 

পিতৃ-বৈরী নিবাতকবচে বধি রণে, 
জনম্মাও পিভার প্রীতি শুভ্র কীর্তি সনে॥ 

সুধর্দীতে ভব যশঃ কিন্নরীর মুখে,” 
শুনিয়া মভুক ইন্দ্র জুধাপান সুখে। 
অরিবধে বানবের সহজ নয়ন, 

হউক অরুণোদয়ে যেন পদ্মবন ॥. 
জয় লাভে দেবের প্রসন্ন হৌঁক মন, 
অথস্ত্য-উদয়ে জল বিমল যেমন । 

গ্রয়োজন এ নহে কেবল দেবতার, 

নিথিল লোকের ইহা! হা উপকার | 
জিউস ভজন ওত সপন 

২। গুহ, কার্তিকের ! 
১৪ | ভাঁদু মাসের শেষে অগস্তোদয় হয়ঃ ভদবৃধি 

সলিল সকল পরিষ্কৃতত হইতে থাঁকে « প্রলসাদোদগ়্াদস্তঃ 
কুস্তযোনে.এর্মহৌজন ১ ইনি রঘুঃ । 
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স্বর্গে আগে, পিতৃ-শক্র-দাঁনবে নাশিয়া, 
স্ব-শক্র-মানবে জিন ভুতলে আসিয়া । 

পাঁচ ভাঁই আয়ত্ত করিয়া ভুমণগ্ডল, 

সাআজ্য ভূ্জহ যেন পাচ আখণওল ॥ 
দৈব কষ্$ এরূপে কহিল দেবরাজ, 

লাধিতে আপন কাজ কেবা করে লাজ । 

যষ্টি ধরি কষ্টে যেন তগুপরে উঠিয়া, 
নান্তি'ল প্রণত পুত্রে পৃষ্ঠে হাত দিয়া ॥ . 
স্পর্শিয়া মহেত্্র ম্সেহে ভনয়ের কায়, 
চক্ত্রিকা চন্দন চক্র মানে উষ্ণপ্রাঁয়। 

আলিঙ্গিয়া কপট নাকেশ গুড়াকেশে, 
প্রস্থান করিল তবে ত্িিদিব উদ্দেশে ॥ 

শুনিয়া মুনির বাণী, আপনাকে ধন্যমানি, 
ইন্জস্ুত আনন্দে ভাসিল, 

অসীম আনন্দ ভর, না ধরে দেহ-ভিতর, 
পুলকের ছলে উলিল। 

৩। আয়ত্ব, অধীন | 
১৯ চত্দ্রঃ এন্থানে কর্পূর | 

: ১১। কপটনাকেশ, চগ্মবেশধারী এ গুড়াকেশ। 
তন্ক রি ] 
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নিপুণ মনে অর্ন, কত ভাঁবে পুনঃ পুনঃ, 

ইন্রলোকে গমন-উপায়, 

ন্মরিয়! দ্বিজের কথা, শ্বর্মে না যাইতে তথা, 

হাঁতে হাতে স্বর্ণ যেন পায়॥ 

ইতি জীমহেশচত্দ্রক্লাতী নিবাতকবচবাধে 
মহাকাব্য ব্রাঙ্ষণ-দাক্ষা ৎকারে। 

নাম গ্রথমঃ সর্ঘঃ। 

জপ 05585 0" 
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আশ্রমে বনিয়! পার্থ মুদিত-অন্তরে, 
মনোরথময় কত সুধা স্বাদ করে। 

হেন কালে শুভশংসী-নিমিত্ত সকল, 

নুতন করিয়া পুনঃ যেন ভূমগ্ডল। 
অপরান্ছে প্রাছভূত হইল িরিতে, 
ফলে ফুলে তরুলতা লাগিল শোভিতে ! 
আকম্সিক-বরিষণে নীরজঃ ভূভল, 

মার্জনী-মাঁজ্জিতি যেন গগণ বিমল 
.পুষ্পগন্ধি সুখস্পর্শ মন্থর অনিল, 
ব্যজন-মাঁরুত তুল্য বছিতে লাগিল! 
জলদ-রনিত ভ্রম জন্মাইয়া চিতে, 

অদূরে লাগিল মন্দ্র-হুদজ বাজিতে ॥ 
সো শসা 

১। মুদিত অন্তরে, আনন্দিত চিত্তে । মনোরথময়, 

স্বর্গগমনাদি কামন! স্ববপ | শুভশখসী,) মঙ্গল স্ুচক | 

৭| আকন্মিক, অকম্মাঁৎ জাভ | নীরজঃ, ধুলিশৃন্ | 
৮। মাঁজ্জনী-মাব্দিতি, ঝাটা দিয়া বাইট দেওয়া | 
৯ | মন্থর, মন্দগামী | ব্যজনমারুভ, পাখার বাভাঁস। 

জলদ-রসিভ, “মেঘের গর্জন | 



ই নিবাতকবচ-বধ | 

বীণায় সঙ্গত শ্বছু-স্বরেতে সঙ্গীত; 

গুহাতে লাখিয়। প্রতি-শবে দ্বিগুণিত | 

পুরাইয়! যেন সুধা-ধারাতে শ্রবণ, 
আকর্ষিল অঙ্জ্ঞনের চিন্তানক্ত মন ॥ 
বিস্মিত হইয়! পার্থ চলিল অত্বরে, 

অলৌকিক-শীতথ্নি যে দিকে উচ্চরে | 
ইন্দ্র আনিয়াছে যেন ইহাই বুঝিয়, 

বীরের দক্ষিণ বাহু উঠিল নাঁচিয়া.। 

বাঁহুস্পন্দে ভাঁলি পার্থ আনন্দনাঁরে, 

যাইতে যাইতে পথে কত চিন্তা করে 

আশ্রমের বাহিরে যাইয়া ধনঞ্জয়। 

ব্যোমতলে দেখিল বিমানচতুষ্টয় ॥ 

অমরলক্ষণা ত্রান্ত তাহে মুর্তি চারি, 

ছুই পাঁশে চামর ঢুলায় দিব্য নারী । 

সমুখে অপ্দরোগণ গাইছে ুস্থরে, 
বিদ্যাধর মধুর মুদ্গ-বাদ্য করে | 

অর্জ এন? অন্তু তপ্রায় সকলি হেরিয়।, 

নিষ্পদ্দে স্থাণুর সম রহে দাঁড়াইয়া | 
ধার, পাযারাপীরারা০০০০:০৮ আর এর ওরা পা 

পিকে 

১৮ | স্থাণু নিশ্চল পদার্থ, স্তত্ত। 
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বিস্মিত দেখিয়া! পার্থে ধনদ আপনি, 

পরিচয় দিতে কাঁছে আনিল তখনি ॥ 

ইন্দ্রীদেশে বিরত হইল বাদ্য গীত, 
মেঘ-গরজনে যেন পিকের কুঁজিত | 

হাঁদ্য ছলে সুখারনে যেন ডূবাইয়া,, 
অজ্জ/নে ধনদ কহে ন্বেহ প্রকাশিয়া। 
নিজগুণে বদ্ধ করি চারি লোকপালে, 

আনিয়াছ পার্থ তুমি ভূমি-চক্রবালে । 
এই দেখ পূর্ববদিক উজ্জ্বল করিয়া, 
মর্ত্যে আলিয়াছে ইন্দ্র তোমার লাগিয়া 
তনয়-স্মেহেতে ধার সহজ নয়ন, 
তোমার বদন পানে ধায় অনুক্ষণ। 

সৌরভ লোভেতে যেন হইয়া আকুল, 
প্রফুজ পক্কজে যায় মধুকর-কুল ॥ 

যুধিচ্টির যাঁর পুত্র সেই ধর্মরাজ, 
দক্ষিণ দিকেতে এই করিছে বিরাজ | 

৮ ভূমি-চক্রবাল, ভূমি-মগডুল। 
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রিপু-প্রাণ-পিপান্থ পাঁণিতে যার পাশ, 
পশ্চিমে প্রচেতা এই পাইছে প্রকাশ ॥ 
এইমাত্র কহিয়। কুবের ক্ষান্ত হয়, 
অহুমানে ধনদে চিনিলা ধনগ্রয়। 
ই্্র যম বণ কুবেরে যথাক্রমে, 
ভক্তিভাবে সব্যসাচী ভূমিতে প্রণমে | 
নেত্রে বরে আনন্দাশ্রু, অগ্রলি বান্ধিয়া, 

মহেক্র্রের করে স্তুতি বীরেক্দ্র উঠিয়া । 
আজি মোর কত ভাগ্য বল নাহি যাঁয়, 

মাঁনব হইয়া দেব ! দেখি তোমায় 1 
দীন যদি নিধি পায় কত হর্ষ তার, 
না দেখি আমার অদ্য আনন্দের পার | 

শাত শত বাঁজপেয় করি আচরণ, 

অনুগ্রহ বাঞ্চে যার রাজ-খধিগণ ॥ 

১৫ অতি 

১। রিপু-প্রাণ-পিপাস্গু | প্রসিদ্ধি আছে সর্পগরণ 
বামু আহার করে, বরুণের নাগপাশ শক্রদের প্রাণ 

বানু পানে সতভৃষ্ণ | শ্রচেত1) বরুণ । 

১৩ বাজপেয়, যাগ বিশেষ। 
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উপধান তুল্য যার ভূজের আশ্রয়ে, 

নিদ্রা যায় স্বর্ণ-লক্গমী সতত নির্ভয়ে । 
যাহার প্রতাপে স্বর্গে ভুঃখনিশ। নাই, 
স্থরবধূ-যুখপদ্ম প্রফুল অদাই ॥ 
দৈত্য-বন্দী-বাষ্পজলে অবিরত যাঁর, 
প্রতিদিন প্রক্ষালিত হয় কারাগাঁর। 
হেন দেব তুমি নিজে গ্রন্ন আমারে, 
ধরিলাম বামন হুইয়! চক্্রমারে ॥ 
রাজাদের রাজা তুমি নেতাদের মেতা; 
ঈশ্বরের ঈশ ভূমি জেতাদের জেতা । 
কালে কাঁলে ভুমি যদি না কর বর্ষণ, 

কি সাধ্য বিষ্ণ,র, করে ভূবন পালন । 
ইন্দরতা ভোঁমার, যাগ করি শতবার, 
সহজ যাঁগের ফল দিতে তুমি পার ! 
মোর কি শকতি কহি মহিমা ভোমার, 

ভেলার সাহাঁষ্যে কেৰা তরে পারাবার ॥ 

১ উপাধান, বালিশ । 

৩। ভুঃখনিশা, ছুঃখরপ রান্ি। 

৫ 1 দৈভ্যাবন্দী, দানবের মধ্যে যাহারা বন্দিয়ান | 
৯| নেসা, নায়ক | 

পিাারারাররাবারানিরারচগারা 



৬ নিবাতিকবচ-্ধধ । 

নিরিশের অহুত্রহে তোঁমার ক্লপায়, 
কুবের বরুণ যম প্রসয় মায় 

বিনা তপন্যায় আমি লোকপালগণে, 

হেরিনু কি ভাঁগ্য-বলে জামান্য নয়নে ॥ 

অদ্য মোর মনস্কাম লিদ্ধপ্রাঁয় মানি, 

অন্যই হইল মোর শক্রকুল'হানি। 

এইরূপ স্তুতি করি পার্থ দৌনে রহে, 
দক্ষিণ হইতে তাঁরে যমরাঁজ কহে ॥ 

আপনা না জানি পীর্থ! কেন ভাঁৰ আন, 
দেবতা হইতে তব অধিক জম্মান । 
মর্ড্য-লোকে ভুমি যেন আছ ঘ্মাইয়া, 
একবার নাহি দেখ আপনা রিয়া ॥ 

তুমি আর বাসুদেব এই ছুই জন, 
পুরাতন খষি ছিলে নর নারায়ণ । 

ব্রহ্মার আদেশে বাছা গিয়া ভূমিতলে, 

সাধিতে দেবের কার্ধ্য মর্ত্য হৈলে ছলে ॥ 
পরেোপকারের জন্যে জনম যাহার, 

নীচতাও উচ্চ ভাব প্রকাশে তাহাঁর। 
দী 

শশার পারত 

২১] মর্ভা, ননুষ্য | 



দ্বিতীয় সর্গ | ৭ 

প্রনাদিলে উপ্জ তপ করিয়! ঈশানে, 

লোঁকপালগণ নিজে তুষ্ট তৌমা পানে ॥ 
স্বভাবতঃ ভাক্ষর গ্রকাশে জলজাত, 

নহজেই সুজনের গুণে পক্ষপাঁত। 
অন্থরাংশে জাঁত যত রাজা ক্ষিতিতলে, 

পতঙ্গ হইবে লবেঞ্ট্চৰ বীর্ধ্যানলে ॥ 
পিতা ভাক্ষরের অংশে জাত দৈত্যগণ) 
নিবাতকবচে তুমি করিবে দমম। 
রুবিয়া তোমারে অস্ত দিলেন শঙ্কর; 

অর্ক যেন শশধরে দেয় নিজকর ॥ 

তিলোকীর নিয়মন যেন মুর্তিমান্ 
নিজ দণ্ড তোমারে করিব আমি দান। 

এই দণ্ড সদা! তব হইবে সহায়, 
অনলের সহকারী হয় যথা বায় ॥ 

এইরূপ কহি পার্থে সন্তুষ্ট অস্রে, 
দণ্ড অঙ্ক যমরাঁজ দিল! তাঁর করে। 

ক ও পাপা গামা 

৩। জলজাভ, পদ | 

৭1 মহাভারতে আছে--নিবাতকবচেরা সুর 
শো জাত। 

১১) নিয়মন) শাসন | 



৮ নিবানভকবচ-বধ | 

মোঁক্ষ বিনিবর্তনের ভ্রম সহকারে, 

মন্ত্র অধ্যয়ন পরে করাইল। তারে ॥ 

তৎ্পরে অপর দিকে থাকিয়া বরুণ, 

কহিতে লাগিল পাঁশ-অস্ত্রের যে গুণ। 

দারুণ বারণ পাঁশ খ্যাত অস্ত্র মম, 

সহিতে না পারে ইহা আপীনিই যম ॥ 
তারকানুরের যুদ্ধে এই অস্ত্রে আষি; 
করিয়াছি কত দৈত্যে ষমদ্বার-গামী। 

মন্ত্রহ অস্থ লহ পবিত্র মানসে, 

ত্রিভূবন করিতে পারিবে নিজ বশে । 
ঈদৃশ কহিয়া পার্থে পাঁশ অস্ত দিয়া, 

বরুণ বিরত হয় মন্ত্র অধ্যাঁপিয়া । 

উত্তর হইতে তবে কহিল ধনেশ, 
তব গুণে প্রীতি মৌর হয়েছে বিশেষ ॥ 

এই লহ্ ধনগ্রীয়! ভোমীরে দিলাম, 

দুর্বার কৌবের অস্ত্র অন্তর্ধান নীম । 
ক্চন্জারানী/ 

১। (মাক্ষ বিনিবর্তনঃ প্রয়োগ এবৎ প্রতিসং হার | 

€ | বারুণ, বরুণ যাহার অধিদেবন্ড। 

| কৌরের, কুবের যাহার অধিদেবন্ড1। 
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ভুমি মাত্র যোগ পাত্র এ অস্ত্র যু্ডিতে, 
বিপ্র বিনা নদ যথা মা পারে পড়িতে ॥ 
জয় লভিয়াছে হর এই অস্ত্র দিয়া 

শ্রপুর অস্ুরে পুর্বে অমরে মারিয়া | 
কুবের কহিয়া হেন অস্ত্র তারে দিল; 

শববণ-কুহরে ধহুষ্্বেদ শুনীইল ॥ 

পূর্ববদিক ছৈতে তবে কার্ধ্যলিদ্ধি হেতু, 
শুভাশিষে অর্জনে সাস্তিয়া শতক্রতু+ 
সহুত্র লোচনে পুনঃ পুন নেহালিয়', 

কহিতে লাগিল যেন পুষ্প বরিষিয়1 | 

বস ! তৰ গুণগ্রাম শুনিয়া! বহুধাঃ 

কি বলিব মাই মোর সুধাতেও ক্ষুধা ! 
বলের উপমা! তব বল কোথা দিব, 

গ্রতিমল্প মল্প যার হইলেন শিব | 
ফলাশনে জলাশনে পরে অনশনে, 
মনিকে জিনিলে তুমি তপ আচরণে । 

"আপনিই খাঁগুব-দহন-যুদ্ধকালে, 
তোমার প্রতাপ আমি জানি ভাঁলে ভালে ॥ 

(হি 

১৪4 প্রভিম্ল মল, সমকক্ষ মাল | 



চা নিধাতকহউ-ঘ 

পুঁরিল ভৌমার ঘশৈ অশেষ সুবম, 
পারিজাত-ীদ্ধে যথ! নন্দন কানন । 
শঙ্কর শমন পাঁশ-পাঁণি খঙ্ষেম্বর। 

ভৌমাঁকে দিলেন নিজ নিজ অস্ত্রবর | 

হর-কর-স্পর্ছে ভীর্ধ-মেধা! ফলে আর, 
দেব হছইডেও আত্মা পবিত্র ভোমার | 
পঙ্ছে মাখা মণি য়েন সলিল ক্ষালনে, 

অর্ভ্যদেহ তব শুচি কইল এক্ষণে ॥ 

আমার আদেশ-ক্রষে মাঁভালি তোমায়, 
লইয়। যাইবে শ্বর্গপুরীতে ত্বরায় ? 

সশরীরে দেখলোছ্ছে গিয়া কুভূহলে, 
অস্ত্রবিদ্যা শিখি পুন আনিবে ভূতলে ॥ 
অবিশ্রীন্ত বৈরি-নারী-ময়নের নীরে, 
অপমান-পস্ক তব ধুইবে অচিরে । 
ত্য বটে ধর্ম-অন্ুরোধে বারঘার, 
সহিয়াছ কৌরবদিগের অপকার। 
লৌহ-শৃত্বলেতে বদ্ধ সিংহ যে প্রকার 
কি করিবে শৃগালের নহে তিরস্কার 

৩। পাঁশ-পাণি, পাও অঙ্স স্তর ঘাহার হস্তে থাকে অর্থাৎ 

খরুণ। হক্ষেশ্বরঃ বক্ষদিগের স্বাসী অর্থাৎ কুবের | 
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শথাপি ধর্েতে থাক কিছু দিন আর, 
খর্খই ফরিবে তব বৈরিপ্রতিকাঁর ॥ 

এই রূপে পুরম্দর সাত্তিয়া ভাহারে, 
'অন্তর্থিত হয় লৌকপাল-সহকারে 1 
ভাবিষ্তে লাগিল ভবে পার্থ অনুক্ষণ, 
মান্ডলি আলিয়া স্বর্গে লইবে কখন | 
ইহাই বুিয়! ফেন কাল নংক্ষেপিভে, 
লম্বিত হইল রবি চরম গিরিতে । 
স্বচক্ষে দেখিয়া যেন ফাঁলগুনির গুণ, 

অনুরাগে পরিপূর্ণ হইল অরুণ 
পার্থের হৃদয় আর পরিণত দিন, 

হুইল ছয়ের ভাপ ঞ্রমে ক্রমে ক্ষীণ ॥ 
পাঁও.তনয়ের মনোরথের সোর, 

মরত ছাড়িয়া উর্ধে উঠে রবিকর | 
অস্ত না যাইতে নুর্য্য বিরহ শঙ্কায়, 
হুইল নলিন-বনদ সঙ্ক,চিভ-কায়। 

৮| চরম গিরি অস্তাচল | 

১০1] অরুণ সুর্য | অশ্রাগ, স্মেইবিশ্পেষ 'অখড 
রুক্তিমা | 

১১৭ পরিণত) শেষাবস্থা প্রাপ্ত! 



৩% নিবাসতকবচন্যধ | 

বিপদ পন্ডিলে হার সহ্য নাহি হয়, 

প্রবল! বিপদ-শস্কা কভু সহ্য নয় ॥ 

মলিন ছাড়িয়া ভূক্জ অন্য দ্বিকে যায়, 

সম্পদে চুহৃদু জুটে বিপদে পলাঁয়। 
তেজস্বীও চিরসুখী না৷ হয় কখন, 
এই জানাইয়! যেন ডুবিল তপন ॥ 
মুহূর্ত রবির সঙ্গে সন্ধ্যার সঙ্গম, 
রবি বিন! বু সন্ধ্যা থাকিতে অক্ষম । 

ক্ষণমাত্র যদি হয় মহতের সঙ্গ, 
তথাপি হুঃনহ তাঁর সহবাস-ভঙ্গ | 

গিরিরাঁজ-শিরে তরু লগ্ন রবিকরঃ 

শোভিতে লাগিল রত্ব-মুকুট নৌনর। 

এখনো দিউ.মুখে নাই তিমির-সঞ্চার, 
চখাঁচখী তথাপি দেখিছে অন্ধকার ॥ 
'বিরহিয়৷ চক্রযুগ ভিন্ন ভিন্ন পারে। 

নু'তর নদীও সুছ্ুস্তর জ্ঞান করে | 

১৫ | বিরহিয়া, পরম্পর বিশ্লেষ প্রা হইয়।। 

১৬। শুভর) যে নদী অনায়ালে পার হওয়। বায়, 
ক্ষুদ্রনদী | সুদুস্তর যাহা অস্তিকক্টে পার হওয়া যায় 
অর্থাৎ ব্ুহৎ। 

নস 
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তমোভয়ে বুঝি দিগ্ৃ-বনিতা সকল, 
হিমছলে বর্ষিতে লাগিল অশ্রাজল | 

বনে বনে ফুলগন্ধ হরিয়া হরিয়া! 
হিমে আর্র। তবু চক্রবাঁকে তাপ দিয়া ৷ 
বন্ধু সম অজ্জ,নে করিয়া আলিজন, 
বহিতে লাগিল মন্দ দিনান্ত-পবন ॥ 
রবির শোঁকেতে যেন হইয়া আকুল, 
কলরবে কান্দিয়া কান্দিয়া পাখিকুল। 

দেখিতেই বুঝি অবনত দিনকরে, 
উড়িয়া বন্গিল উচ্চ শাখীর শিখরে ॥ 
সান্ধ্যমেঘে সংক্রান্ত হইয়া করজাল, 
উজ্জল করিল ধর! পুনঃ ক্ষণকাল। 

পল্্ল হইতে বন্য বরাহ“উঠিয়া, 
পঙ্কলিপ্ত শরীরে আন্ধার বাঁড়াইয়া ॥ 
নিশীমুখে ইতস্তত চরে অতিশয়, 
মলিনের সঙ্গে মিলে মলিন যে হয়। 

১১| সান্ধা-মেঘে ইন্যাদি|। যেরূপ আর শীতে 
সুর্যের তেল সংক্রান্ত হইয়া গ্ৃহাদির মধ্যেও যায়, 
এপ অস্ত পর্বতে বাবহিভ সুর্যের তেজ মেঘে -সংজ্ঞান্ত 
হইয়। পৃথিবীকে উচ্ছল করিয়াছিল । 



'3 নিবাভকবচ-রধ | 

উটজের প্রাঙ্গনে শুইল মৃগগণ, 

অমিহৌত্র-ধুমশিখা ধাইল গগণ ॥ 
দীপকলী, আশ্রমে আশ্রমে আলো করে, 

জ্ঞানরত্ব জ্বলে যেন সতের অন্তরে | 

হোমবেলা দেখিয়া অজ্জ,ন ব্যগ্রচিতে, 
আশ্রমে পশিল সান্ধ্য-বিধি আচরিতে॥ 

বিধিমতে মহীমতি জন্ধ্যা উপালিয়। 

বনিল নির্বুত মনে হোম লমাপির়া। 

ক্রমে ভ্রমে ভুবন-মগ্ডল আধাঁরেতে, 
ব্যাপিল প্রলয়ে যথা সাথর-নীরেতে ॥ 

নিবিড় হইল যেন বন উপবন; 

কাঁজলে চিত্রিত যেন হইল গগণ । 
সূর্য্য নাই চক্র নাই কে করে বারণ, 

অন্ধকার আক্রমিল'অশেব ভূবন। 
নির্মল বন্তৃও ধ্বান্তে দেখায় মলিন, 
অন্গতের সঙ্গে কেব! নহে মানহীন । 

৮০০০০ 

১1 উটজ, মুনিদিগের পর্ণশাল| প্রাঙ্গন) উঠান 
আঙদিন।। 

২। অগ্নিহোত্র, অগ্রিতে আছুতি দান। 



দ্বিতীয় সর্দ। ৩৫ 

গগণে হইল ক্রমে তারার উদয়, 
না থাকিলে মহহ ক্ষুদ্রই বড় হয়॥ 
একে একে উঠিল নক্ষত্র ভারা যত, 
চাঁরি দিকে ব্যোষতল শোভা পায় কত । 

চন্দ্রের ভাবী-উদ্ূয়ে উৎসুক হইয়া, 
নিশী-বধু দিল বুঝি খই ছড়াইয়া ॥ 

অন্ধিত জগতে যেন সান্তনা করিতে, 

কর বাঁড়াইল চন্দ্র পৃর্ববাদ্রি হইতে ॥ 
তিমির ঘোমটা যেন টানিয়া স্বকরে, 
ুন্বে পূর্বদিক-মুখ চন্দ্রমা আদরে ॥ 
পূর্বদিকে চক্দ্রকর পশ্চিমেতে তম, 

শোৌঁভিতেছে যেন গক্গা-যমুনা-নজম | 
দেখিতে দেখিতে-চন্দ্র উঠিল আকাশে, 
বিলম্ব না হয় তেজস্বীর পরকাশে ॥ 
লোহিত সুধাঁংশু-বিষ্ব ইক্্র-দিক-মুখে, 
কুষ্ক'ম-তিলক যেন শোভে বধূ-যুখে । 

কি, ওকে 

৭। অন্বিত, অন্ধ স্তৃত। 

৮ | কর* কিরণ অথচ হস্ত | 

১৫ | রিন্বঃ মণ্ডল। ইন্দ্র-দিক, প্ুর্ধাদিক | 



৩৬ নিবাস্তকবচ-হধ । 

শোভিল স্ধাঁংশু-করে শোধিত গ্রগণ, 
সন্মার্জনী দিয়া যেন মার্জিত প্রাঙ্গণ । 

হাঁদিতে লাগিল যেন দিগক্সনাগণ, 

ক্ষীরোদের জলৈ বুঝি মজিল ভূবন। 

আন্ধার চোরের মত সঙ্ক চিত-কায়, 

রাঁজভয়ে গর্ত গুল্ম আড়ালে লুকাঁয় ॥ 

চক্কর স্পর্শেতে জাগিয়। কুমুদ্বতী, 
বিকাঁনের ছলে ধরে পুলক জন্প্রতি। 

রাত্রেও কুমুদ-গদ্ধে ঘুরে অলিচয়, 

কখন নির্ব ত নহে লুব্ধ যে বা হয়॥ 

চক্্রভয়ে ল্কাইয়া গুহীয় গুহায়, 
এখনে! রয়েছে তম সহী নাহি যাঁয়। 

ইহাই কি বুঝি ক্রোধে জ্বলিয়া নিতান্ত, 
ওষধি নাশিল যত গহ্বরের ধ্বান্ত ॥ 

৯৮ আচারের রিও ২৬০০০০০৮৬০০ ০৯ 

২| সম্মাজ্জনী, ঝীটা। 

৫1 আন্ধার চোরের মনত ইদ্যাদি। €চারের। যেরূপ 
রাঁজার ভয়ে শরীর সঙ্কোৌচ করিয়া গর্তাদি মধ্যে 

লুন্ধায়িত হয়, €সইর্মপ অন্ধকার রাজতয়ে অর্থাৎ চন্দ্রের 

ভয়ে সঙ্ক,চিত হইয়া গর্ভাদি মধো থাকিলঃ অনাত্র 

জন্ধকার নষ্ট হইল, এই ভাৎপর্ব্য | 



দ্বিতীয় সর্গ ৷ ৩৭ 

শিখরে শিখরে যত চক্্রকান্ত মণি, 
পাইয়া চক্র্রিকা-লঙগ ঘামিল অমনি । 
ইন্দুমণি দ্রুত জলে নির্বরের জল, 
পড়িতে লাগিল যেন হইয় প্রবল ॥ 

চরাঁচর সব, হইয়! নীরব, 
তপস্যা আচরে যেন, 

মির্কর কেবল, করে কল কল, 
শুনা যায় দুণা হেন। 

ইন্দ্রের তনয়, শয়ন সময়, 

বুঝিয়া মুদিত মনে, 
ফল আর বারি, উপযো্গ করি, 

শুইল কুশ-শুয়নে | 

ইতি শ্রীমহেশচক্ত্র কতো নিবাতকবচ-বধে 
মহাকাঁব্যে লোকপালাজ্দানং নাষ 

দ্বিতীয়ঃ অর্গঃ। 

স্্ 00০0০ -স্ 

৮| দুপা ছিপ] 

১১| উপযোগ, আহার | 

৪ 



তৃষ্ভীয় নর্গ। 

অচিরে ব্রিযাঁমা, যেন একযামা, 

কাঁটাইল ধনগ্রয়, 

সুখের নয়, শীঘ্ পায় ক্ষয়। 
হুঃখকাঁল দীর্ঘ হয় । 

বিরল বিরল, তিমির কুস্তুল, 

ধরি রাত্রি পরিণত, 

নক্ষত্র নয়ন, করি নিমীলন, 
লোকানস্তরে হয় গভ।॥ 

১] ত্রিষাঁমা, ভিন প্রহর যুক্তাঃ অর্থাৎ রাত্রি। 
একয!মা, এক প্রহর যুক্ত । 

৫1 বিরল ইত্যাদি | কুস্তলঃ চুল। পরিণত, শেষ 
বস্থ। প্রাপ্ত । গ্নেরূপ €কান স্ত্রী ব্লদ্ধা হইলে মস্তকের চুল 
উঠিয়া যায় এবং অবিলম্বেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়। লোঁকী- 
স্তরে অর্থাৎ স্বর্গে বা নরকে গড হয়, ভাহার ন্যায়, 
রাত্রিও লোবণন্তরে অর্থাৎ যে প্রদেশে ভুর্যোর আন্ত 

হইতেছে সেই ভবনে গভ হইল । 



তৃতীয় সর্গ। ৩৯ 

মিশা-উপরম, দেখিয়া চরম- 

গিরিপৃষ্ঠে নিশাকর, 
পড়ি শোকে হয়, মলিন হৃদয়, 

পরিপাণ্ড, কলেবর। 

কালরাত্রি সম, রাত্রির বিশম, 

দেখিয়া! চখার সনে, 

নদী উত্তরিয়া, মিলিল আজিয়'ঃ 
চক্রবাকী হুষ্ট মনে | 

ক্রমে পূর্বদিক, শৌভিল অধিক, 
অরুণ কিরণ জালে, 

কুক্কমে চর্চিত যেমন বনিতা; 

প্রিয়-সমাঁগম কাঁলে। 

অধিক করিয়া, তিমির খাইয়া, 
নার। নিশি দীপগণ, 

যেন মী ছলে, তাহাই ছুর্ধলে, 
উগ্বারিছে এই ক্ষণ ॥ 

৫০০০০৬৩১১০১ শি রপাউর০০০০০হারবকবাদটাগরাজচএ (শন এল 

অস্তাচল। ূ 

৪ । পরিপাণ্ডঃ অভিশবন্ন পাগুবণ অর্থাৎ ফেকাঁসিয়। 



৪০ নিবাভকবচ'বধ । 

প্রিয়-দূতী সম, উষাঁর সঙ্গম, 
পাইয়৷ কমলিনীর, 

উললনিত হয়, হ্ৃদ্ কুশেশয়, 
হরিষে যেন অধীর । 

বিরহ মলিন, দশায় নলিন, 
কুযুদেরে সমপ্পিয়া, 

কুমুদের প্রীতি-সম্পদ; সম্প্রতি 
লইল যেন কাঁড়িয়া॥ 

*ফুটিছে নলিন, কুমুদ মলিন, 
নিশাকর হীনছবি, 

ওষধি প্রশান্ত, জ্বলে রৰিৰান্তঃ 

উদয় পাইল রৰি। 
পেঁচা মজে ছুখে, চখা মহাসুখে, 

চাটু করে রমণীর; 

বিচিত্র এমতি, সময়ের গতি, 

কারে দশ] নহে শ্ছির | 

২। কমলিনী, পদ্সযুদ্ঞ|! সরসী। 
৩। হ্দ্-কুশেশয় কষলিনীর হৃদয় স্বরূপ পদ্ম । 
১৪। হীনছবি, হতগ্রী | 
১১। প্রশান্তঃ নির্বাণ প্রাপ্ত । 



ত্বভীয় সর্থ | ৪১ 

পন্মবন গন্ধ, আঁঘাইয় অন্ধ, 
হইল ত্রমরকুল, 

ওক পদ্ঘে ষাঁয়। পুন অন্যে ধাঁয়। 

পুন হয় সমাকুল। 
শাল ভূতলে, নলিনীর দলে, 

হিমবিন্তব শোভা পায়, 
ত্যজি নভন্তল, নক্ষত্র মণ্ডল, 

পড়িল বুঝি ধরায় ॥ 

মধুর কোমল, পদ্মপরিমল, 

উপস্থার ফেন দিয়া, 

বিরহে তাঁপিত, চক্রবাঁকচিত, 

শীত স্পর্শে জুড়াইয়া । 
শিথিল কুন্দুমে, বঝড়াইয়া ভূমে। 

নিমজিয় নদী-নীরে, 

অমৃতের প্রায়, প্রভাঁতিয়| বাঁ, 
বহিতে লাগিল ধীরে ॥ 

উষাকাল লক্ষি, দ্বাতুুহক পক্ষী, 
নরিতের তীরে থাকি, 

“১৭1 লক্ষি) লক্ষ কবিয়। অর্থাৎ দেখিয়া | 
দাত্যুহকঃ ডাক পাঁখী। 



৪২ 

১৮| মন্যোভ্রমঃ অর্থাৎ উদ্ধকাঁর ভ্রান্তি। 

নিধাশকখচ-খধ | 

প্রহরীর দম, রাত্রির বিগ; 
নিবেদিল যেন ডাকি । 

মুদিত হৃদয়, . পাখি সমুদয়, 

মধুর স্বরে গাইয়া, 
বৈতালিক যথা, উঠাইল তথা, ' 

অজ্জ-নেরে জাগাইয়া ॥ 
উঠিয়া পাঁগুব, জঅমাপিয়! নব, 

প্রাতর্বিধি বিধিমত, 
হর্থরসে ভাসে, ইক্র-রথ আশে, 

ভাঁবিতে লাখিল কত ৷ 

দেখিতে দেখিতে, নভে আচস্বিতে, 

দেখ! গেল ইন্দ্র-রথ, 
অুক্কতের বলে, অবিলম্বে ফলে, 

নুরুতীর মনোরথ ॥ 
আন্বর মণ্ডল, দীপ্ডিতে উজ্জ্বল, 

করিল উলকা লঘ, 

জলদ পথেতে, নামিয়া ভ্রমেতে, 

নিবারিল মমোত্রম | 
০০৬১১৩১১১১১ 



তৃতীয় সর্গ | ৪৬ 

মেঘ প্রতিক্ষণে, লাগিছে স্যন্দমে, 

জ্তাম হয় যেন তাঁজে, 

পাখা বিস্তারিয়া, মৈনাক উড়িয়া) 
দেখিতে আইনে তাতে ॥ 

নিমিষে আলিয়া, গভীর ঘোষিয়া, 
_ প্রাতিধ্বনিয়। গহ্বর, 

আশ্রম নিকটে, ভূধরের তটে, 
উপস্থিত রথবর | 

নেত্র মনোহর, পরম সুন্দর, 

নুর্ধ্য সম দীপ্ডিমান্, - 
মাই উপমান, সুবর্ণ নির্মাণ, 

মাঁয়াশয় দিব্য যান ॥ 

মেরুশৃঙ্গপসম, শৃঙ্গ তুর্দতম, 

চুম্বিছে অন্ব,দমালা, 

নানা মণিময়, শোৌঁভে ভ্তস্তচয়, 
চাঁরি পাঁশেতে উজালা। 

ই | তাতেও ভাহখভে, ৫সই কারণে । 

৪ | ভাতে, পিতাঁকে অর্থাৎ হিমালয়কফে 1. 
৬ | প্রতিধ্বনি), প্রতভিধ্বনিত বা প্রতিশকিভ করিয়া 1 
১৩। তুজত্মঃ সকল হুইন্ডে উচ্চ, অনিশ্ায় উচ্চ | 



৬ঃ নিধাস্তকবট-হধ | 

দাবাক্ষ সকল, করে ঝলমল, 

মুকুতামণি রচিত, 
মৌক্তিক-বদন, চৌদিফে কাঞ্চন 

কিস্কিণী জাল, লহ্বিত ॥ 

শোভে মধ্যভাগে, হীরা পদ্মরাগেঃ 

আুমজ্জিত চজ্্রশালা। 

গন যেন মজে) বৈজয়ন্ত খ্বজে, 
দেখিলে পতাকা! মালা । 

প্টীতে শৌভিভ, রতনে ভূষিত; 
অদ্ভতরূপ স্যন্দন, 

রতন ফিরণে। যেন ক্ষণে ক্ষণে, 

গ্রতিহানে দরশন ॥ 

গা । উাগাারাচকাারাররাহাটারাবারারি ওাাারাররনাটিরাচারানীরারটরারারি রাহাত রগ ও এ রা 

৩। কাঞ্চন-কিন্কিনী জাল, সুবর্ণ নির্মিত ক্ষুদ্রঘন্টিক] 

অর্থাৎ ঘুন্জুর সকল, ভাহাই মৌক্তিক"বদন অর্থাৎ ঘুন্গ- 

রের মুখে মুক্তা গাথা আছে । 
৬। চন্দ্রশীলা, রখের সর্ষোপরি যে চূড়া থাকে 

ভাহার নাম চন্দ্রশালা) দেবছড়। | 
১২1 অ্রভিহণনে, এভিত্বা করে। 
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কৌঁম কোন স্থলে, শুজ মণি জ্বলে, 

তাঁহে যেন হাস্য করে, 

কোথাও পাটল, পদ্মরাখোঁপল; 
নে সম শোৌভাঁধরে 

ফোঁন অক্রগতভ, মনি মরকত) 

চুরি করে বুৰি মল, ৃ 
গৌরীর গণ্ডেতে, তমাল দলেতে, 

পত্র-রচমা যেমন ॥ 

রথের উপর, সাজে বহুতর, 

নানাবিধ অস্ত্রগণ, 

গদা নাগপাশঃ অনি দিব্য প্রাশ, 

অশমি অরি-ভীষণ। 

বহে সেই যান, পুরুষ গ্রগাণ, 
হাজার দশ তুর, 

স্কদ্বম রোমে ব্যাপ্ত, নিপ্ধে যেন লিপ্ত, 
নিতান্ত মস্ছগ অঙ্গ ॥ 

৩1 পদ্মরীগোপলঃ পদ্মরাগ মণি]. 

১৫| লিপ্ধ, রোকন, রক্গটল | মসৃণ চিকচিক 
করে। অর্থাৎ ঘে সকল ঘোড়ার গা অভিশয় চিকচিক 
ও স্থপ্মর়োমে ব্যাপ্ত, বোধ হয় ঘেন রোকন দেওযণ | 



৪ নিবাততকধচ-বধ | 

দেহ নহে কশ, নহে স্কুল ভূশ, 
কুদে যেন উল্লিখিত, 

কান্ধের উপর, যুগ গুরুতর, 
তবু উচ্চশিরে স্থিত ॥ 

ধজ্জ,র আকর্ষে, মুখ গল ল্পর্শে, 
তরু যেতে চায় আগে, 

দেহে যেন বল, না ধরে, ভূতল 

খঁড়িছে খ্রাগ্র ভাগে। 
গুচ্ছ ঝাঁড়া দিয়া) হেধিত করিয়?, 

মাঁদিকাষ় শব্দ ছলে, 

নিয়মিত গুণ, বুঝি পুনঃ পুন, 

শিথিল করিতে বলে। 

শ্িখীর যেমন," বিচিত্র বরণ, 
তেমনি কান্তি রুচির? 1 

নানা বিভূষণ+ অজে জুশোভন, 

মস্তকে জ্বলিছে হীরা | _ 
ই উলিখিত, কাটা । 
৩। যুগ, যোৌআল। 

৪1 রজ্জ,$ লাগাম | 
১১। নিয়মিত গুপ, যে লাগাম টানিয়। ধরা হইয়াছে | 

৩৯ * | শিখী, মগ্ুর | 
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কণ্ঠে হিরগ্য়। কিক্কিণী গ্রচয়, 
মধুর মধুর বাঁজে, 

উচ্চৈঃআবা সম, কর্ণ উচ্চতখ, 
ধবল চাঁমরে সাজে। 

ললাট উপর, যেন স্মরহ্র, 
চান্দ ধরে মমোরমঃ 

দিব্য প্রভাবেতে, গগথণ পথেভে, 

উড়ে গরুড়ের সম ॥ 

জলধির মত্তঃ করে অবিরত, 

ফেনপুঞ্জ উদ্বমল, 
পবনের আগে, যায় অনুরাগে, 

বেখেতে যেমন মন। 

বিমান দেখিয়া, . বিস্ময় মানিয়া, 

পার্থ ধেন হতজ্ঞাঁন, 
বিতর্কিছে চিতে, পুন্ধ ধরণিভে, 

'আনিল কি মরুআ্ানু ॥ 

সপ ৪ সপ 

(ওটার ঠাস 

নার তিতিস এপি উডেডাহতন ধস ০০০০৮৮ রাস 

৬। চান্দ, চক্রীকুতি ধবল রোমরাজি ব।;) চিভ। 

১৬। মরুতআন্, ইন । 
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হেনকাঁলে ভূমে ভরত, . নামিল মালি সুতি, 

দৈবশক্তি বলে, রথ সেই স্থলে, 
_ রহিল তুরঙ্গ যুক্ত। 

কৌন্তেয়ের কাছে গিয়া, যন্তা কহে সম্ভাঁষিয়া, 
মাঁতলি আমার নাম ঘঘবার 

আচরি সাঁরথ্য ভরিয়া ॥ 

পগুব তৰ আশ্রসে, আনিয়াছি রথোত্বষে, 
অমর-পুরীতে, ভোমাঁরে লইতে 

বাসবের আজ ক্রমে | 

জপেক্ষা করিছে তব, মুখ দেখা যহোঁহুসব, 

মক্ষত্রে বেঞিত, চক্র দম স্ফিত, 
অমর মাঝে বাব ॥ 

সঞ্জিত হয়ে লত্র, . রথে আরোহণ কর, 

ত্রিদশ-নগরে) গিয়া পুরন্দরে, 
দেখ ওহে বীরবর । 

শুনি কছে ধনঞ্জয়। ধন্য হৈহন মহাশয়, 
দেবের কূপায়। উচ্চ ভাব পায়, 

অধমও যদি হয়॥ 
০০০০০ 

৪1 যন্তাও লারথি | 

৫| মঘব1, ইন্দ্র! 
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মাল্যসম ইক্্রাদেশে, ধরিলীম শিরোদেশে, 

আথে রথে চড়ি, ধর অশ্ব দড়ী, 
আঁরোছিব আমি শেষে ! 

পার্থের বাণী শুনিয়া, বিমানেতে আরোকিয়া, 
মাঁতিলি সুধীর, অশ্বগ্নণে স্থির, 

করিল রশ্মি ধরিয়া ॥ 

একি আনন্দিত হিয়া, . গঙ্গাতে অবগাহিয়া, 
জপ্য মন্ত্র জপিল! বিধানে, 

পরে জলাঞ্জলি দিয়া, পিতৃলোঁকে সন্তর্পিয়া। 
. অন্তর্পিল অগ্নিতে শীর্বীণে | 

লইল বিশিখ ধন, ইরম্মদ শক্রধনু, 
বর্ষা জলধর যেন ধরে, 

যাইয়া রথের পাঁশে, প্রমদ-গগ্দদ ভাঁষে, 
আমস্ত্রিতে লার্গিল মন্দরে ॥ 

২১৪১১১১১১১১ 

৭1. এজি, ইন্দ্রের পত্র অর্থাৎ অন্ন | 

১৭ 1 গীর্্বাণ, দেবতা | 

১১। ইরম্মদ, বজাপি | শক্রধন্ ইন্দ্রের ধু, 
অরধ্ধাৎ রাঁমধন্ুক | 

€ 



৫০ | নিবাতকবচ-বথ 1... 

স্বর্ণের সোপান ভূমি,* মুনিজন-বাসভূমি 
উপকার যেন মুর্তিমানব, 

উন্নতি শুদ্ধ গৌরব, উপযুক্ত গুণ তব, 
বিধি বুঝি বুঝি কৈল দাঁন। 

শন্ধর্্র কিন্নর ক্ষ, তব শূৃঙ্গে লক্ষ লক্ষ, 
পরম জুখেতে অদ' রয়, 

কণ্পতরু স্কম্ধোপরিঃ যেমন কুলায় করি; 

থাকে নানাবিধ পক্ষিচয় ॥ 

সাগর মন্থনে আগে, বদ্ধ হয়ে মহানাঁগে, 
সহিয়াছ কষ্ট বহুতর, 

সুধা দিয়া সেই খণে, চিরদিন আুরগণে, 
বদ্ধ করিয়াছ গিরিবর | 

অতি সুখে তব অক্কে, ছিলীম আমি নিঃশঙ্ষে, 
জনকের কোলে শিশু যথা, 

তোমার লতা-ভবনে, বান যবে পড়ে মনে, 

ভুলি আমি প্রাসাদেরো কথা ॥ 

মথন সময়ে তব, অঙ্গে লগ্রস্ধাদ্রবঃ . 

বরে বুঝি নির্বরাম্ব ছলে, 

৯1 মহানাগ,.বাসুকি | 
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খাইয়াছি মধুসম, রসে পূর্ণ স্বাভুতম, 
তব তরুফল কুতৃহলে 

কাঁচের তুল্য বিমল, তোমার নদীর জল, 
শুচি করিয়াছে মোর কায় 

রম্য তব সাহদেশঃ হরিয়াছে ক্লাস্তিরেশ, 
সুশীতল তরুর ছায়ায় । 

আকাজ্কিয়া পরসাদ, সেবয়ে তোমার পাদ, 

শৈলরাজ যত স্বর্মকামী, ূ 
প্রসন্ন হও আমারে, মন্দর এই তৌমারে, 

আমন্তরিয়! স্বর্গে যাই আমি । 
হেন কহি ধনপ্জীয়। যেন বিরত হয়, 

অমনি মন্দর শৈলপতি, 

এুতিশব্দ ছলে পার্থে, বুঝি স্বর্গ গমনার্থে, 

গুহীযুখে দিলা অনুমতি । 

এইকপে বাসৰনন্দন, মন্দরে করিয়া আমন্ত্রণ, 
রথ প্রদক্ষিণ করি, আরোহিল! তছ্পরি, 

গিরিশুজে কেশরী যেমন । 
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চক্্রশালে বৈদুর্ধ্য বেদিতে, পরাধ্ধ্যআসনেহৃষ্চিতে 
ব্িয়া পার্থ সুমতি, মাতিলি সুতের প্রতি, 

আজ্ঞ! দিলা রথ চালাইতে | 
সুতবর লাগাম ছাড়িয়া, আঘাত করিল কশ! দিয়া, 

পূর্ব অঙ্গ সঙ্কোচিয়া, উন্মূখে পুচ্ছ বাড়িয়া, 
অশ্বগণ উঠিল উড়িয়া! 

হিমালয় হইতে মহ্বরে, দিব্যযান উঠিল অস্বরে, 

দিনের মুখে যেমন, স্থর্যের উঠে স্যন্দন, 
উদয় হইতে বেগভরে ॥ 

তীর তাঁরা নমীরণ মন, জিনিয়া মে রথের গ্রমন; 

অচলভাবে তথাপি, পার্থ রহে রথ চাঁপি, 

দেখি কহে মাঁতলি তখন । 

অপূর্ব তোমার বীর্ধ্যসার, এরূপ না দেখি আমি আর 
এ রথ চলনে বীর! রহিলে হইয়! স্থির, 

অনীয়ামে গিরি যে প্রকার ॥ 

এঞহথজারজি ভারা নর, রারািউপ বাড 

ররর --০০৪০হানরগারাগারার- গোরা 

১। বৈদূর্ধ্য বেদিতে, বৈদূর্ধ্যমণি নির্মিত বেদিতে, 
গরাদ্ধা, প্রধান, সর্বেোংকুষ্ট | 

৯1 উদয়, উদয় পর্বত। 

»১। অচলভাবে, স্থিরভাবে। 
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চিরদিন দেখিয়াছি আমি, এ যাঁন হইলে বেগগামী, 
ধীরে চালাইভে কয়, সধনে কম্পিত হয়, 

খুনী ধরিয়াও দেবস্ামী | 
ইন্দ্র হইতেও অতিশয়, গুরু তুমি দেখ মহাশয়, 
ইন্ড্রে নিয়া যথ! ধাঁয়। প্নেরূপ নিয়া তোমায়, 

ধাইতে না পাঁরে অশ্বচয় ॥ 
ভবু দেখ জ্ঞান হয় মনে, ড্রত বেগে অশ্বের চলনে, 

রথের চাকার মত, যেন দিক-চক্র যত, 

| ঘরিতেছে জলদেব সনে! 

নিম্ন কে হের মহাঁবল, পড়ে যেন অথেোতে ভূল, 

ক্ষণে বুঝি গ্রাম নদী, পর্বত কানন আদি, 
একরূপ হইল সকল ॥ 

গগণ লঙ্জিয়! দিব্য যান,এই আঁক্রঘিল জোতিস্থান, 
দিগ্দন্তীর মদযুত, স্বর্ণদী তরঙ্গে পৃত। 

মছু মছু পড়ে পবমান | 

এই দেখ লোক সমুদয়, দেব খধষি গণের আলয়, 
এখানে না তপে রবিঃ চক্র নাহি দেয় ছবি, 

পুণ্যেতে আপনি প্রভাময় ॥ 
সবার চাগাটহারকারগাতািাগাং 

১৬। লোক; ভূবন, জগৎ । 



€৪ নিব(ভকবচ-বখ! 

দ্বীপতুল্য ভূবন এসব, কামচর অতুল বিভব, 
দুরতাতে ক্ষিতিতল, হইতে এই ত্বকল, 

তারাৰধপে হয় অনুভব । 
নাইশীত নাইগ্রীস্বক্রেশ, নাইক্রোধলোভহিংমাছেষ, 
নাই জর! দৈন্য ক্রম, মুনির মানন লম, 

সর্বদ] প্রশান্ত এই দেশ॥ 
অন্ধকার হইতে যেমন, আলোতে প্রফুল হয় মন, 
ভূমিতল তেয়াগিয়া, এখানে আনিয়া হিয়া, 

হরষিল যৌদের তেমন । 

এস্থান হইতে ইন্্রালয়, এ দেখ অদূরে দৃষ্ট হয়, 
বপ্রের মধ্য হইতে, তোমারে যেন দেখিতে, 

শির উঠাইছে সৌধচয় ॥ 
দেখ থেন চপল গতিতে, তনয় বলিয়া কোলে নিতে, 

নিজেই অমরাবতী, সোহাথে তোমার প্রতি, 
আবিতেছে হেন লয় চিতে। 

পবনে কম্পিত পতাকায়, হুন্ধ্যগ্ণণ অলঙ্কু ত-কায়, 

জাঁন-হয় উর্াকরে, আদরে আহ্বান করে, 
দ্রুততর যাইতে তৌঁমায় ॥ 

০ 

১। কামর, প্রভুর ইন্ছাসুসারে গমন।গ্লমন করে ॥ 



তৃভীয় সর্গ। ৫৫ 

মুকুতাঁর তৌ'রণমালায়, নিকটে গৌপুরশোভাপাঁয়, 
তোমার শুভাগমনে, আনন্দ-মগন মনে, 

দেখ বুঝি হানিতেছে তায়। 

দেবনদী অমরাবতীর, দেখ যেন পরিখা! গভীর, 

তরঙ্গ-ভঙ্গীর ছলে, হাত তুলি কলকলে, 
তোঁমারে ডাকিছে ধেন ধীর ! ॥ 

এরাবত গজ গে'পুর-পাঁশে, 
দেখ রজত-গিরি মম পরকাশে। 

যেন উপায় চতৃষ্টয় বদনে, 

ধরিছে চাঁরি বৃহত্তর রদনে | 

যদজল ধারা ঝরিছে করটে, 
নির্বর বারি যথা খিরি-অতটে । 

০০ কাপর 

১1 গৌপুর পরের দ্বার | 

৭1 গোপুর-পাশে, গোপুর পুরছার, ভাহার পার্খে। 
পজ ঝটিকা ছন্ৰঃ | 

৮1 পরকাশে, প্রকাশ পায়। 

১৯ রদন, দন্ত; চারিটি দূর্তিমানু উপায়ের ন্যায় 
চারিটি দন্ত ধারণ করিতেছে । ভেদ দণ্ড সাম দান এই 

চারি উপায়! 
১১। করটে, গণ্ডেভে। 

.১২। থিরি-অতটে, পর্বতের ভুগে | 



₹ষ নিধাঁতকধচ-হপ 1 

মধুকর মণ্ডল পড়ি অভ্যর্পে: 
চামর-শৌভা ধরিছে কর্ণে ॥ 

দেছে বমথু দিয়া বহু বারে, 
আপন বীধ্য নিদাঘ নিবাঁরে | 

ঢুলিয়? চুলিয়া মীলিত নয়নে, 
মদকল-ভাঁৰ গ্রকটে সঘনে। 
সাঁগর মথিয়৷ গুর্ব্বে যতনে, 
লন্ভিল পুরন্দর এ গজ-রতনে ৷ 

জঙ্কুসুতার অহীতল গমনে, 

এ গজ ভেদিল হিমগিরি রদমে ॥ 
গ্র্রপে সুত-দর্শিত, স্বর্গলোকে লোকাতীক্ত, 

বিবিধ পদার্থ পার্থ, দেখিয়া! দেখিয়া 

পাপ খা ৬ 

১। অভার্পণে নিকটে, অর্থাৎ গণ্ডের নিকটে 1 

৩। বমধু, হস্তীর শুগড দিয়া যে জল বাহির হয় 
ভাহাকে বমথু কহে, তন্্ারা আপনার তেজ জনা যে 

গ্রীষ্ম অর্থাৎ উদ্া ভাহ? নিবারণ করে। 

৫1 মীলিশ নয়নে) মুদ্রিত লোচনে। 

৬1 নদকল-ভাবঃ মদোংকটভ্। প্রকটে১ একাশ 
করে, ব্যক্ত করে। 



তৃতীয় সর্গ.। ৭ 

রখের সবেগ চারে, অমরীবতীর দ্বারে, 
নিমিষের মধ্যে যেন উত্তরিল শিয়া । 

দেবতার মুখে তথা, নিজগুণ-স্তুতি-কথাঃ 
আশীর্বাদ সহকারে, পুনঃ পুন শুনি, 

ছুন্দভি শঘ্ব নাদিত, দিদ্ধস্থানে উপস্থিত 
হইয়া মান্ধাতা' নম, শোভিল ফাঁল্ভুরণি | 

ইন্তি শ্রী্হেশচক্দ্র কৃতৌ নিবাঁতিকবচ-বধে 
মহকাঁব্যে ইন্দ্রলোকীভিগ্বমনহ নাম 

তৃতীয়ঃ অর্থঃ । 

স্পপশ 0588০ -৮ 

১০৬ চাপ পাসে পিক 
লস সস বল 

১। সবে চারেঃ বেগযুজ্ধ গমনে | 



' চতুর্থ সর্গ । 

স 8806 ৮ 

মুকুটালঙ্কার ষেন হ্যাঁড্রির শিরে, 
দেঁখিলা পা্ড তনয় অমর গর । 

বেঝিত অরুণবর্ণ জুবর্ণ-প্রাচটীরে, 
পরিবেশ-মগুলে যেমন দিনকর 1 

চতুর্থ যেন চারি দিকে চারি দ্বারে, 
জ্ঞানির সদৃশ বহু-সৎপথ আশ্রিত । 

স্ফটিক রচিত রথ্যা-পথের ভুধারে, 
সারি নারি অট্রালক শোৌভিছে উচ্ছিত ॥ 

হিমপাত ভয়ে বুঝি স্বস্থাঁন ত্যজিয়া, 

আনিয়াছে হিমাচল-শ্রেণী স্বর্গ পুরে । 
দ্বারে দ্বারে সে পুরীরে আয়ুধ ধরিয়া, 

সিংহ ফেন গিরিগুহা রক্ষা করে আরে | 

৪ | পরিবেশ-মগুলঃ কখন কখন স্থ্র্যেের নিকটে যে 
গোল রেখা দেখ। যায় তাহাকে পরিবেশ কহে । 

৬| বহু সপথ আবশ্রিত, জ্ঞানী যেনূপ পারলৌকিক 
সছুপায় আশ্রয় করে, পুরীও েইরূপ বড় বড় পথ যুক্ত | 

৭| রর্া-পথ, রথ যাইতে পারে এইরূপ রাস্তা 
অর্থাৎ বড় রাস্তা | 
৬1 উচ্ছিত, উচ্চ, উদ্নত। 



চতুর্থ সর্গ। ৫8 

চিত্রময় ভিতে মৌধ-পাঁতি শোভা পাঁয়, 
মহেন্দ্র ধনুতে যথা শরদের ঘন। ্ 

পবাক্ষের ফাঁক দিয়া তাছে বাহিরায়, 
বিমল মণির প্রভা তড়িত যেমন ॥ 

মন্দ্ররাতে দিব্য বাঁজী বাধা শত শত, 
উচ্চৈঃঅব] অঙ্গে বুঝি তারি গুণ ধরে। 

পশুশালে বধ আছে পঞ্চ নানা মত, 

শিপ্পশলে বিশ্বকন্মা শিপ্পকর্ম করে। 

চিত্রশীলে দেখিল বিচিত্র চিত্রপট, 
প্রাণ মৃত্র নাই তাঁর এই নে বিশেষ । 

বহুতর বেশ-হঙ্্্য রথ্যার মিকট, 

স্বর্বেশ্যাগণের বাজ সেই রম্য দেশ | 
মিশ্রকেশী উর্ধশ্শী ঘৃতাঁচী চিত্রসেনা, 

পূর্ববচিন্তি স্বয়ম্প্রভা রস্ত! তিলোত্তমা । 

গোৌঁপাঁলী মেনক1 যেন কন্দর্পের সেনা, 
সহজন্য! বরধখিনী সুতন্নু-মধ্যমা ॥ 

০০০৩০০-০০০০১০০০০০০০৪০০০০০০০০০০৪ এপ নক সপ সরি 

রঙ 

১১1 বেশশ্হর্দমা | বেশ, বেশগঞ্াদিগের আলয় । 

হন্্া) কোঠা | 

“ড | অুতম্-মধ্যমা। ষযাহাদের মধাদেশ অভ্যান্ত সরু । 



৬৪ নিবাতকবচন্ধধ | 

দণডগেরী কুত্তযোনি সহ চিত্ররেখা, 
প্রজাগরা হরিণী প্রভৃতি স্থরাক্জনা ৷ 

সকলের অঙ্গে নব-যৌবনের দেখা, 
জ্ঞান হয় মূর্ভিমতী কামের কামনা | 

তাহাদের কটাক্ষ মীত্রেতে সুরপতি, 
শত অশ্বমেধ যাগ ফলবাঁন্,মাঁনে ? 

রূপমাত দেখিষ্ভল বিহবল-মতি যত্তিঃ 

বিভ্রম দেখিলে আরো কি হয় কে জানে । 

ার্দ্যোপররি বেগু বীণ| মৃদক্গ মিলিত, 
করিছে তাহার! নৃত্য গীত আলোচন। 

অন্যের থাকুক কথা শুনিলে নে গীস্ত, 
নিজবাঁণে বিদ্ধ কয় আপনি মদন | 

কৌন খানে দেবর্ষি ব্রহ্ষর্ষি সমুদায়, 

বেদগান স্বরে কাঁন করিছে পবিত্র । 

মন্দ্র নাদে দিকু-মুখ কোথায় পূরায়, 

শখ্ব ভেরী আদি দিব্য বিবিধ বাদিত্র । 

০১০০ তে ১0-..০০০১ 

গ্ 

১৯৫। মন্দ্র নাদ, প্স্তভীর ধ্বনি । 



চতুর্থ সর্গ। ৬১ 

কুত্রাপি মলের নিংহ-নাঁদ আঁক্ফোটিত, 
উত্সাহ জন্মায় যেন অর্জনের মনে । 

দিব্য-বধু-চরণের মঞ্জীর-শিষ্রিত, 
মন হরে কোন স্থলে মোপানারোহণে | 

স্ফটিক বৈদর্ধ্য আদি নানা মণিভব, 
পতাকা-মণ্ডিত স্তত্ত সারি সারি শোভে। 

নিত্য যেন লাগ! আছে তথা মহোৎসব, 

কামিবত্ দিব্যনারী-উপভোঁ্ লোভে ॥ 
আলেপন লেপনে সুধাঁংশু নম-রুচি, 

স্থানে স্থানে শোভে পুর্ণ বঙ্গল-কলস । 
প্রতি চতুষ্পথ পার্খে জলাশয় শুচি, 

সুতীর্থে আশ্রিত থা সতের মানস ॥ 
সৌগন্ধিক কুবলয় কুমুদ পুক্ষর, 

সতত ফুটিছে তাছে যেন অলঙ্কার 
| আন্ফোটিভঃ বাহুর শক্ষ। 

৩। মঞ্জীর-শিকিত, হুপুরের ধ্বনি | 
১২। সুতীর্থে আশ্রিত, পণ্ডিতের মন রূপ উদ্ত্গ 

শক্কে অর্থাৎ ভাহার জ্ঞানে আশ্রিত, মেইরূপ জলাশয় 
উত্তম ঘাট যুক্ত । 

১৩। (সীগন্ধিক, কহুলার পুষ্প। কুবলয়, উতপল। 
পুষ্ষরঃ পদ্ম । 

উহাতে 

ঠ 



৬২ নিবাতকবচ-বধ | 

মধু-আঁশে তার পাশে আইসে ভ্রমর, 
ধনীর সকাঁশে যথা জুটে চাটুকাঁর ॥ 

কাঁরগুব চত্রবাক চত্রাঙ্গ প্রভৃতি, 
নানা জলচর পক্ষী ছন্দ শঃ বিহরে ! 

গুণ অলস্কারে যেন কবিদের কৃতি, 
শোৌভয়ে বিচিত্র পুরী সম্পর্দের- ভরে ॥ 

হেরিয়া অপূর্ব শোভা অমরাবতীর, 
রোমাঞ্চ কঞ্চক ধরে পাঞ্চকুল-মখি। 

বিস্মিত দেখিয়! তারে মা'তলি সুধীর, 

পুরীর অত্ুল-খদ্ধি বর্ণায় অমনি । 
পার্থ! আজি প্রথমতঃ এপুরী দেখিয়া, 

বিচিত্র কি জনমিবে তোমার বিস্ময় | 
চির দিন গেল মোর এখানে খাঁকিয়া। 

অদৃষপূর্ববের মত তরু বোধ হয় ॥ 

৩। কারগুব, জলচর পক্ষিবিশেষ, খড়িহান | 

চক্রাঙ্গ, হৎস | 

৪ দ্বন্থশঃ জোড়া জোড়া স্ত্রীপুরুষ উভয়ে । 
,২$| খছিও সম্পন্তি। 

২৪1 জদৃকটপুর্ব, যাহা পুর্বে কখন দৃষ্ট হয় নাই। 



চতুর্থ সর্গ। ৬৩ 

কোখা বা হইতে কি বা আনি উপাদান, 
শ্যজিলা কোঁন্ বা কিধি এ অমরাবতী | 

যেখানে যা লাগে তাহা সেখানে নির্বাণ, 
কপ্পমা আপনি বুঝি হৈল মুর্ভিমতী ॥ 

এই পুরে বান আশে রাঁজ-খধিগণ 
'অশ্বমেধ বাজপেয় দতত আচরে । 

স্বপনেও কারে! নাই ছুঃখ দরশন, 
অস্বপ্পু অমর-বৃন্দ ভেথ। বাস করে॥ 

হত্িক! ন্মুবর্ণময়ী অমরাবতীতে, 
ইহাতে পাশীয় দ্রব্য স্বাদ্রসুধা রন | 

পুরোডাশ, লাধারণ-ভোজ্য এপুরীতে। 
ল্মানীয় স্বর্ন দীজল জুড়াঁয় মানস ॥ 

এ নগরে কণ্পতগ্ আপনি বণিক, 

ধরিয়াছে নান! দ্রব্য স্কন্ধের উপরে 1 

যাহা চাই তাহা পাই বাঞ্ণীর অধিক, 
বিন! মুল্যে অস্ল্য পদার্থ দান করে | 

১১১১১ পপ স্টপ উপ অল পপ জাম পপ এ সপন 

১1 উপাদান, সমবায় কারণ, ইট কাঠ ইত্যাদি | 

১১। পুরোডাশঃ দেবতাদিগের ভোজ্য হরি-বিশেষ | 



৪ নিবাসভকবচ-বধ। 

ক্ষীরোদের ফেনপুণ্জে যেন বিরচিত, 
বিশুদ্ধ প্রানাদ সৌধ এখানে আশ্রয় । 

কুত্রিম বধুকে বুঝি মানিনী যোধিত, 
কামী জন তারে যথা করে অনুনয় ॥ 

স্কাটিক কুট্রমে যার ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
নিজ নয়নের প্রতিবিষ্ব নিরিয়া | 

কর্ণোৎপল স্বলন আশঙ্কা করে চিতে, 

লজ্জ! পায় মুগ্ধ বধু হাত বাড়াইয়া ॥ 
দেখিয়া আপন ছায়! মণিময় ভিতে, 

যেখানে মানিনী জন সপত্বীর ভ্রমে | 

বিনা! অপরাধে কোপে লোহিত দৃষ্টিতে, 
কান্তকে মজায় বৃথা মানভজ-শ্রমে ॥ 

অপৰপ-রূপ] দেবী গন্ধব্বাঁ কিন্নরী, 
বিদ্যইধরী অপ্সরা নাগরী এ নগরে। 

অতন্থ এস্থানে বাস করে তন্তু ধরি, 

উপবন নন্দন যৌগিক মাম ধরে। 

৫| স্ফাটিক কুডিম) স্ফর্টিকনণি-নর্দিতত ঘেষে, 
স্ফর্টিকময় স্তুতল | 

১৫) অভ, যাহার শরীর নাই) অর্থাৎ কন্দর্প | 
১৬। নন্ঘন এই নামের অর্থ আনন্ব-জবক | 



চতুর্থ সর্গ। ৬৫ 

আইরূপ বলিয়! মাতলি ধীয়ে ধীরে, 
উত্তোরণ রাজপথে রথ চাঁলাইল। 

হেন ফাঁলে পার্থেরে হেরিতে সৌধশিরে, 
পউহুসুক্যে নাঁগরীগণ চড়িতে লগিল | 

রথ-ঘোষ শুনি যেন অজ্ঞান হইয়া, 
দ্ারধ্য পরিহরি সবে ধাইল ত্বরায়। 

ফেহু যায় হারলতা শ্রোণীতে পরিয়ণ, 

হাতের বলয় ফেহ পায়ে দিয়া ধায় ॥ 

উত্তরীয় অধর বসন কোন বামা, 

পরিবর্ত করিয়! পরিয়া দ্রুত চলে। 
কর্ণপুর পরিল করেতে অন্য রীষা, 

ত্ৈবেয়ক ধরে কেহ সী'তিপাটিস্থলে ॥ 

ভি সি স্তর সা ই এ উস ০৯৯ পরিবার আর ৪ এগ ডি. 

২1] উদ্তোরণ | তোরণ) বহিদ্বার । উন্গত বহি” 

দ্বারযুক্ত। 

৭1 শ্াঁণী, কটি 

৯। উত্তরীয় বস্ত্র, চাঁদরঃ ওভন। | অধর বস্ত্র, 
যাহ পরিয়ী থাকা যায়। 

১১ কর্ণপুরঃ কাঁণবাল। | 

১২। ট্গ্রবেয়কঃ কণ্টভূযণ) চিকমাল! ॥ 



৬৬ নিবাঁভকই্চ-তর্দা 

বেশের থাকুক কথা আপনা ভুলিয়া, 

গবাক্ষের প্রত্তি কেহ ধাইল প্রমদে | 
কেহ যায় অর্ধ-বদ্ধ কুম্তল ধরিয়া, 

ম[ল্যদাম খনিতে খনিতে পদে পদে ॥ 

একমাত্র নেম্ত্রপদ্ছে পরিয়া অঞ্জন, 

কোন জন শলাক1 ধরিয়া ডাঁনি করে। 
উদ্ধত গমনে খসে নীবীর বন্ধন, 

তরু শুন্যমনে যেন যায় বেগভরে | 

কোন নারী অলক্তক পরিতে পরিতে।, 

রঞ্জিত. এক চরণে চলিল ধাঁইয়া। 
কাহারো টুটিল হার চলিতে চলিতে, 

কাহারো রসনাদাঁষ পড়িল ছিড়িয়। ॥ 

চলন সম্ভ্রমে বঙ্গ লাগিয়! চরণে, 

স্বলিত হইয়! কেহ হাঁস্যাস্পদ হয়। 

নুপুর-শিঞ্জিতে আর মেখলা- -নিন্ধণে, 

ঘুখর হইল যেন সৌধ সমুদয় ॥ 
০ রাত উট মি 

২।  প্রমদ, হর্ষ 
৭| নীবী, কটির বস্ত্র। 
১২ | রসন। দাম, চক্দ্রহার | 

৯৩। চলন সন্তুন, চলনের তরা! 



ভ্ুথ লণা। ৭ 

তাঁদের নয়নব্রজে হইয়া আকুল, 
নীলোৌহপল-ময় ঘেন গবাক্ষ শেোভিল্ ? 

কৌমল কর-পলবে কেহ লাজ-ফুল, 
পাঁর্থোদেশে কণ্পলতা সদৃশ বর্ষিল। 

দিব্য-বধু-কর-মুক্ত লাজ বরিষণ,। 

মুর্ধ যেন শুভ পার্থ লইল আদবে | 
প্রভাতে শিখর দেশে নক্ষত্র-পতন, 

চরম পর্বত যথা অনুভব করে ॥ 

অনন্তর পৌর নারী-দৃক্টি স্কাঁরে, 
পুরবীথি অতিক্রমি পাঁগুৰ চলিলা 

সপ্ড জলনিধি প্রায় সপ্ত কক্ষ্যা-প”রে, 

বৈজয়ন্ত ধাঁষে ধীর ক্রমে উত্তবিলা ॥ 
আলম্বিয়া কুন্তীস্ুত মাঁতলির কর, 

নামিল সোপান পথে বিমান হইতে | 

৬। লাজ-ফুল, খই স্ববপ পুষ্প) মন্গলাখ খই 
ছিটান ব্যবহার-সিদ্ধ। 

৬1 মুর্ভ১ সুর্তিমান্। 

৮1 চরম পর্ধত, অস্ত পর্বত | 
১০। পুরবীথি, নগরের রাস্ত। | 
১১ কক্ষা) একোষ্ঠ। 



৬৮ 

মুকুতা-মালীতে যথা নাঁয়ক রতন ॥ 

নিব!শুকবচণ্ধব | 

পুজিতে আনল তারে গন্ধবর্ব অমর, 
যণিময় অধ্ধ্যপাত্র ধরিক্লা পাঁণিতে ॥ 

ফণ্গতরু ফল মিশ্র অর্ধ্ে ইন্দ্রীজ্ঞায়, 
প্রত্যুদ্খমি দেবগণ পূজিল অজ্জ,নে | 

কি ছোট কি বড় অভ্যাগতের পৃজায়, 
সুজনের মান বুদ্ধি হয় বহুগুণে ॥ 

সপধ্যা গ্রহণ করি চলিল! পাগুব, 
আতলি-দর্শিত পুষ্পর-কীর্গ পদবীতে । 

প্রবেশিল। ইক্দ্ীলয়ে নিজগুণ-স্তব, 

দেবর্ষিণণের মুখে শুনিতে শুনিতে ॥ 
অগ্রসর-বালিখিল্য-স্রতি গান শুনি; 

আহ্বরে অস্বর-মণি প্রবেশে যেমন । 

দেব-নভ! মাঝে ইন্দ্রে দেখিলা ফাঁল্গুণি। 

পিতা পলক সনি 

৪1 প্রত্যুদগমি, প্রত্বাদ্গমন করিয়া । প্রতাদ্র- 
গ্বমনঃ আগ বাড়াইয়া আনয়ন | 

শ। সপর্ধ7া৯ গ্ুজা | 

৮. প্দ্ধী, পথ 1 
৯1. গুপ-স্তব, গুণের প্রশহলা | 
১২ | অন্বর-মণি স্ছর্দা | 
১৪। নায়ক, মালার মধ্ধাস্থলে মে প্রধান মণি থাকে। 



চতুর্থ সর্গ। ৬৯ 

দীপ্ডিমাষ যণিময় সিংহাসনে স্থিত, 
রবিবিস্ব-মধ্যবস্তর্ণ যেন নারায়ণ ! 

পুঞ্জীভূত যেন স্বর্ণ-লক্ষণীর হদিত, 
শিরেতে শোভিছে শুভ্র-আতপ-বারণ ॥ 

গন্ধেতে অধিবাঁমিত চাঁমর বিশদ, 

হাকায় উভয় পাঁ্খে বিদ্যাধরী জন। 
নমুখেতে হাঁহা হুহু তুষ,রু নারদ, 

লাম-গাঁথা গাঁন করে আদিব্য গায়ন ॥ 

মন্ত্র-দক্ষ ইন্জ্রের দক্ষিণ হস্ত প্রায়, 
দক্ষিণে অমরাচার্ধ্য কা্স্য দৃষ্টি করে । 

সহজ নয়ন যাহা! দেখিতে ন? পায়, 
হেন অর্থ দেখে এক প্রজ্ঞা-নেত্র বরে । 

বলিয়াছে বাঁসবে বেড়িয়! সারি পাঁরি। 
দিব্য বেশে দিব্যামনে দেবতা সকল । 

০ পো সাক তিউউকত 

৪1 আতপ-বারণ, ছত্র | 

৫1 গন্ধেতে অধিবাসিত, গন্ধদ্রবা দ্বারা সৎস্কৃত | 
৮1 নামগাথ], সাঁমবেদের ছন্দঃ | 

৯1 মন্ত্র-দক্ষঃ মন্ত্রণা-কার্যে নিপুণ । 
১২। অর্থ, পদার্থঃ বিষয় । 



৭ নিবাতকবচ-হধ [ 

দেবর্ষি ব্রহ্মর্ধি যত কহিতে ন। পারি, 

স্ুমের গিরির পাশে যেন কুলাঁচল ॥ 
নিদ্ধ সাধ্য বসু কুদ্র আদিত্য চারণ, 

বিশ্বদেব দশ উন-পঞ্চাঁশ পবন । 
গন্ধ কিন্নর যক্ষ বিদ্যাথর গণ, 

অপ্সর গুহ্াক দেব-যোৌনি অগণন ॥ 
ইক্ষাকু দিলীপ মহ রাঁজধষি যত, 

_নবগ্রহ লোকপাঁল অশ্বিনীকুমার । 
পরিবার সহ অধিদেব শত শত, 

সনৎকুমার আর কুমার উমার ॥ 
ফুল-বাণ হাতে ক্কন্ধে ফুল-শরাঁসন, 

বসন্ত গ্রসৃতি ছয় খতু সঙ্গে মার। 

দেবতা তেত্রিশ কোটি সভার ভূষণ, 
ভুবনে উপমাস্থান নাই সুধন্ার ॥ 

সভার যেস্থানে দৃষ্টি নিপতিত হয়, 
বদ্ধপ্রায় চিরকাঁল রহে সেই স্থানে । 

শোভ। নিরখিয়! পার্থ মানিয়। বিজ্ময়। 
উপস্থিত হইল বাব সন্নিধানৈ | 

বকরের 

১২। মার, কন্দর্প, মদন | 



চতুর্থ সর্গ । ৭ 

গ্রগাঁম করিতে না করিতে ধনঞ্গীয়। 

নহস! উঠিল ইন্দ্র আসন হইতে । 
থাক থাক বলি প্রসারিয়! বাহুদয়, 

ন্মেহ আর ওঁতনুক্যে আইলা আলিঙ্গিতে ॥ 
যুগতুল্য বাহুযুগে পুত্রে আলিঙ্গিয়া, 

হাতে ধরি নিজাসনে কাছে বসাঁইল! । 
নমাদরে পুনঃপুন শির আঘুইয়া, 

স্বহন্তে সুতের মুখ মাজ্জিতে লাগিলা ॥ 

অনিমিষ সহজ লোচনে পুত্রানন, 

নেহালে তথাপি তৃপ্ত নহে পূরন্দর। 

পড়িল পার্থের প্রতি নবার নয়ন, 

রনালে বসন্তে যেন ভ্রমর নিকর ॥ 

ক্ষণকাঁল সুর-সভা স্তিমিত হইয়া, 

রহিল নীরবে চিত্র-লিখিতের ন্যাঁয়। 

"পে পাকা 
) ₹ এন. এ কারহাওগজাাগসধখারারররভাতানীগাররনতী 

০ 

৫ | খুগ তুল্য? যোয়ালের সদৃশ | 

৯| আনিমিষ সহজ লোচনঃ শ্বভা রা দেবর 

চক্ষুভে নিনেষ নাই | 

১২ | রসাল, আম হক্ষ। 

১৩1 স্তিমিত; নিশ্চলঃ টি রব] স্থির | 



খই নিবাশকবচ-বধ। 

কুশল-প্রশ্খ্ের অন্তে সময় বুঝিয়া, 

আরস্তিল সঙ্গীত অপ্নর! সমুদা় ॥ 

প্রবর্তিল তৌর্ধ্যত্রিক বাজিল মুদজ, 
আনন্দে হইল সবে পুলকিত-অঙ্গ | 
শুনি নব জলদের গভীর ধ্বনন, 
উল্লমিতমন! হয় ময়ূর যেমন | 
নর্তকী উর্বশী আদি লাগিল নাচিতে, 

ক্ষীণ মাঁৰ! ভাঙ্তে বুবি হেন লয় চিতে। 
মণি-ভূষণে ভূষিত অঙ্গের বিভ্রম, 
সভ্যের হৃদয়ে দেয় তড়িতের ভ্রম ॥ 

চেতনা হরিয়! আগে কর-বিলসিতে, 

যড় করে বাঁতাহত-পদ্বস্রী হরিতে । 
শাদা: খা 

২। অপ্সরা সমুদয় ২ যদিচ সংস্কৃতাম্রসারে অপ্সরঃ 

সমুদায় ইহাই হইতে পারে, ভখাঁপি বঙ্গভাষায় এরূপ 

পদ দৃষণাবহ হয় না, প্রতুুত শুনিতে ৫কোমল হয়| 

মুখ! ভ্বাতাগণ | ৰ 

৩। প্রবর্তিল্, প্রবৃত্ত হইল | ভৌর্যত্বিক, নৃত্ত্য- 
গীত বাদ্য । 

৯| বিভ্রমঃ বিলাম, ললিত । 
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কিবা ছব কিধা ভাঁব কিবা পদক্ষেপ, 
অন্যের কি কথা হরে মুনি-অবলেপ ॥ 

স্কলমধ্যে কোঁকনদ-বন 'অনায়াষে, 

রচে যেন সুরঞ্জিত চরণ বিন্যান্বে। 

শ্রবণে অমৃত যেন ঢালিয়! প্রচুর, 

পদে পদে ঝুহু ঝুহু বাজিছে নুপুর ॥ 
সবিলান অপার্গ-ইঙ্গিতে যেন নিজে, 
মোহনান্ত্র সন্ধান শিখায় মনলিজে । 

অঞ্জিত কটাক্ষপাতে ব্যোষে পুনঃপুন, 
ইন্দীবর মালা যেন গাথে বিনা গুণ ॥ 
বাদ্য লয় সঙ্গি কিবা মধুর সঙ্গীত, 
উচ্চরিল রাগগ্রাম মুচ্ছনা-আশ্রিত। 

০০ ০০৬০ 

১ হাব, হেলা লীলাদি । ভব) মানসিক বিকার । 
২| মুনি-অবলেপ, মুনির গর্ব । 

৩। কোকনদ, রক্তে ৎপল | 

৪1 সুবরেহ্িত, উত্তমরূপে আলত| দিয় রক্জীকুত্ত | 
১* | ইন্দীবরমাল। নীলোঁৎ্পলের মাল। | রিনা গুণ, 

সুত। ব্যতিরেকে । 

১২। উচ্চরিল, উ্িত হইল | 
গি 



৭8 নিব।তভকষচ-বপ। 

যেন সেই স্বরের মাধুরী শিখিবারে, 
বাজিছে বিবিধ বীণ! গান-অন্থলারে ॥ 
পিকরব মিষউ নহে গাঁনের সোসর, 

বন-প্রিয় পাবে কোথা স্বর্গ-প্রিয় স্বর | 

শুনিলে সে শীতধ্বনি জাঁগরিত হয়, 

অমরের কি বা কথা হুতেরে। হুচ্ছয় ॥ 
এইরূপে কতক্ষণ, নৃত্যগীতে ভোঁষি মন, 
পাইল অপ্দরাগণ, তাস্ষুলের বীড়ী, 
নমাঁজ ভা্গিল পরে, সকলে শুন্য-অন্তরে, 
স্বস্থানে প্রচ্ছান করে, করি ভিড়াঁভিড়ী। 
চিত্রসেন অবশেষে, ধনগ্রয়ে ইক্্াদেশে, 
লয়ে গেল রম্য দেশে, দিতে বাসস্থান, 

নানাবিধ ভোগে নাকে, পরমণআনন্দে থাকে, 

পার্থ করি আপনাকে, চরিতার্থ জ্ঞান | 

ইতি স্ত্রী মহেশচক্্র ক্লতৌ নিবাতকবচ-বথে 
মহাকাব্যে ধরব দর্শনং নাঁম 

চতুর্থঃ সর্গও। 
ঘ | বীণ।, সার্ক্ষি প্রভৃতি । 
৬1. হৃচ্ছয়, হৃদয্সে যে শুইয়া থাকে অর্থাৎ কন্দর্প ॥ 
৮1 বকীড়ী, প্রসাদস্থবপ পানের খিলীঃ ইহ1 দ্বার! 

পক্ক্যগীত' বিরাম করিতে ইঙ্গিত করা হইন। 

সী নি পপ পপ পপ পপ শা আট বাপ পপ ০. ৩৯ সা 
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আয়ুধ শিক্ষার্থ পার্থ সন্ত অন্তরে, 
রহে স্বর্ণস্বামি-পুরে পরম আদরে । 
বিশ্বাবস্ছু গন্ধর্ধ্রের পুত্র, চিত্রনেন, 
সখা হৈল সুখ ছঃখে এক আত্মা যেন | 
কখন বয়স্য সহ লাস্য দরশন, 

বিচিত্র বাদিত্র স্দি স্গীত শ্রবণ। 
কখন হরিবে হেরে নগর-গেঠরব, 
আখগুল-বিভব পাঁগুব দেখে সব। 

একদা আনন্দ-মনে নন্দন-কাননে, 
বিহারার্থ হরিসুত গেল সখা-সনে। 

পা পপ পপ পপ পপ ও ওক এয 

১] আঁধুধ) অস্ত্র । 
২| স্ব্গস্বামি-পুর, স্বর্গস্বামী ইন্দ্র, তীহাঁর নগর, 

অর্থাৎ অমরাবভী | 

৫1 বয়স্য, সখা অর্থাৎ চিত্রসেন। লাস্য, নৃত্য, 
নাচ! 

৬। বিচিত্র বাদিত্রে সঙ্গি) চমত্কার বাঁদা যুক্ত | 
৮1 আখগুল-বিভব ইন্দ্রের সম্পত্তি | 
১। হরিনুত, ইন্দ্রের পুত্র অর্থাৎ অঙ্জুন। 



৭৬ নিবাতকবঢ বধ । 

রমণীয় আঁরাম যথার্থ নাম ধরে, 
উপমা নাই বনের ভুবন ভিতরে ॥ 
বষার রষের পুর যেন পরিণত, 

ইন্দিরার যেন তাহা মন্দির সতত। 
অন্যোন্য বৈরিতা নিবারিয়া খতু ছয়, 
সে বন সেবিয়! আছে হুইয়! অক্ষয়। ছেকান্ুগ্রাস। 
নানা-জাতি ভরুলতা-বিতাঁন সুন্দর, 

কিনলয় ফল ফুল তাহাতে বিস্তর ॥ 
বিদল কুলগম গন্ধে মধুত্রত যতঃ 
উন্মত্ত সদৃশ ভূশ ধায় ইতস্তত॥ শ্রত্যনৃপ্রীস। 

রাই. ওরা এপ ০৮ এ টগস্ঞা্ 

১। যথার্থ নামঃ নন্দন এই নাম যথার্য অর্থাৎ 
যৌগিক, নন্দন শক্ষে আনন্দজনক বুঝয়ি। 

৩1 ব্রষাঁর রষের পুর ইভাদি | বৃষ! ইন্্রঃ তাহার 

(রষের পুর) পুণ্য সঞ্চয় যেন ( পরিণত ) পঞ্ষতা প্রাপ্ত 

হইয়া! বন স্বরূপ হইয়াছে | 

৪1 ইন্দিরা লক্ষী) ভাহার যেন মন্দির অর্থীঞ্চ 

সর্ধদাই তিনি এই বনে থাকেন | 

৭।| বিস্তান, বিস্তার । 

৮1 কিসিলয়) পলব | 

৯। বিদল, প্রস্ফ,টিত | 
১৪1 ভূর্শ, অতিশ্য ! 
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কলরব করে অলি-কুল মদকল, 

কাকলী করিছে ডালে কোঁকিল নকল । 

অগণ্য বিহ্ক্ষণীণ গাছে গাছে বলি, 

ফান্তুণির গুগ যেন গাইছে হরবি॥ বৃত্যন্ প্রাল। 

নুষমাঁর নীম! নাই, পুষ্পহা নময়, 
সদ! বান করে তথা বলস্ত সময়। 

কান্তা-পদায়াত বিনা অশোক-কলিকা, 

ফুটিয়া জন্মায় মানিনীর উৎকলিকা ॥ 
আমুলে ফুছিয়া পলাশের পুষ্পচয়, 
মুনলিরে! করিছে যেন ধৈর্যয-অপচয়। 
বকুল ফুটিছে বিনা কাস্তা-যুখাসব, 
ফুল কিসলয় ভরে নত শাখা! সব । 

রানার পটার 

১। কলরব, অস্পষ্ট মধুর প্বনি | মদকল, মদে ত- 
কট, মত্ত | 

ই) কাকলী, সুগম মধুর ধ্বনি । 
৫€| নুষন], উত্তম শোভা | পুষ্পহাসময়, পুষ্প স্বরূপ: 

হাসাযুক্ত | 
৮1 উতৎকলিকাঁ,- উৎকণ্ঠা । 
৯| আমুলে, মুল পর্যন্ত | 
১১। কান্তামুখাঁসব,, আ্্রীদিগের মুখ-মধূ অর্থাৎ জী 

সক্ষল মধু পাল করিয়া ষে কুলকুচা কেলে। 



এ নিবাজভকবচ-বধ-| 

বিকমিত হয় ফুল মাধবী লতার, 
চুটিছে উন্মাদকাঁরী পরিমল তাঁর। 

মঞ্জল মগ্তরী শোতে প্রতি সহকারে, 
ঝাকে ঝাঁকে পড়ে অলি প্রিয়! নহকারে'! 

পুষ্পছলে হাি বুঝি নবমল্লী লতা, 
পবন আঘাতে যেন ধরে সলীলতা৷ ৷ 

চাঁপাতরু অলিযুক্ত-কলিকাগুলিতে, 

শোভে যেন কাজল মাখিয়া অঙ্গ,লিতে ।, 
প্রবাসীর মুধে কালী দিতে অবমাঁনে, 

কোঁপে বুঝি কাপে" হত হয়ে পবমানে'!, 

৩1 মঞঈ,লঃ চারু। মনোজ্ঞ1 প্রতি সহকারে, প্রত্যেক 
আনহঙ্গে | 

৫.1 নবমল্লী লভাঃ নুতন বেলী ব1 ঘেল ফুলের লভা 1 

৬। ললীরতা ধরে,.লীলা অঙ্গভঙ্গী পভ, তদ্ধুক্ত, 
'হুয়।| | 

| অধমানে, অবজ্ঞা করিয়া । 

১৪.।। পব্আানে বাতাসে |, 



পঞ্চম সর্গ |. ৭? 

কুন্দ কুরবক-কর্ণিকাঁর পুষ্পবন, 

আন্দোলিয়! মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥ 

এইরূপে মধুশোভা নয়ন হরিছে) 
অন্যত্র নিদাঁঘ-লম্বমী শ্ুখে বিহরিছে। 
প্রীয়ের নয়ন যেন রোঁষেতে পাঁটল, 

মনন্বিনী জন হেরে বিকচ পাটল ॥ 
শৌভিতেছে অবতংন যোগ্য যুবতীর, 

প্রফুল্ল শিরীষ ফুল মনোঁভব-তীর । 
ব্রততি দেখিয়া সায়ন্তন মলিকাঁর, 

মতৃষ্ণ ন! হয় হাঁয় নেত্র-অলি কার ॥ 
শি আপি 

১1 কুরবক, বিন্টী| কর্ণিকার, কর্ণিআর নামে 
খ্যাত | 

| আন্দোলিয়। আন্দোলন করিয়! | 
৪। নিদাঘ-লক্ষমী,, গ্রীপ্ম খতুর শোভ!। 
৫| পাটল, শ্বেতরক্ত বর্ণ 
৬| মনব্ষিনী মানিনী| বিকচ, প্রফুল। পাটল। 

পুষ্প বিশেষ, পারুল বা গোলাপ ফুল। 
৭| অবতৎন যোগ্য, কর্ণভুষণের যোগ্য | 
৮| মনোঁভবতীর) মনোভব মদন? ভাহরখর বাণস্বরূপ| 
৯। তব্রততিঃ লভা| নায়ন্তন মল্লিক) যোধ হয় 

কুজনীগন্ধ। নামে প্রসিদ্ধ. 



৪ নিবাতকবধচ-বধ 1 

যশে পূর্ণ নিজে যথা তাঁদুশ অর্জুন, 
দেখিল কুন্ুম-ভরে সন্নত-অর্জুন ! 
যী তোঁধিল পুষ্পভূষিতা তাহারে, 
বিলাসিনী অলঙ্কু তা যথা মুক্তাহারে ॥ অন্তযমক | 
অন্যত্র হইতে তবে কদম্বের বায় 
বর্ষীর সমৃদ্ধি যেন আনিয়া জানায় । 
কৃত্রিম গিরিতে থাকি নাচিয়া নাচিয়া, 

শিখিগণ আনে বুঝি বর্ষারে ডাকিয়া ॥ 

নানারত্ু-কাঁন্তি-মিশ্র মরকত ছটা 
শৃঙ্সে শোঁভে যেন সেক্ররধন্ু ঘনঘটা । 
বিকদসিত কদস্ব-কুস্ুম বনে বনে, 

বিড়ম্বন.করে যেন. অপ্পরার স্তনে ॥ 

[পদে 

১1 অঙ্ধ,ন,-পাণুব | 

২] অজ্ঞুনঃ অজ্ঞুন গাছঃ ককুহা। ভরু। 

৬। সমৃদ্দিঃ সম্পদ্ু।' 

৮1 শিখিগণ, ময়ূর সকল | 

১০1 পসন্দ্রধন ঘন ঘট 1. ইক্দ্রধ, রায়, ডাহা 
সহি. যে. মেঘ সমুহ । 



পঞ্গম সর্থ | ৮০. 

ভূক্গ সঙ্গি কুস্নুমিত কুটজ কানন, 
পার্থে দেখে যেন মেলি সহজ নয়ন 1 

গুপ্তরবে কণ্টকিত কেতৰীর পাশে, 
মধুকর চাঁটু যেন করে মধু-আঁশে | 
যৃথিক' মালতী বুঝি কুনুম-বিকাঁসে, 

কেতকী লম্পট মধুকরে উপহালে | 
পান্ছে বুঝি সাবধান করিতে চাতক, 

ডাঁকে বনে নিরখিয় প্রফুল্ল কেতক ॥ 
প্রারষের কান্তি হেরি তৃপ্তি না হইতে, 
শরদধূ অঙ্জএনের পড়িল দৃষ্টিতে 
বিকসিত কাঁশময় বসন পরিয়া, 

সগ্ডচ্ছদ ফুলে যেন ঈষদ হাসিয়া! ॥ 
শেফালিকা! উপহার ধরি ইন্্র-সুতে, 

করিছে স্বাগত প্রশ্ন সারনের রূতে। 

পি পন দি স্পা (৮৮ শিউরে আনি. এল ৩৯ সিএসই | পপ সপ 

১। ভূজসদ্দি, মধুকরযুক্ত । কুটজ কাঁনন, কুড়চীর 
বন। 

৩। কন্টকিত) কাঁটায়ুক্ত অথচ রো মাঞ্চযুদ্ত | 
৫| যুখিকাঁ? জুই । 

১২। সপ্তচ্ছদ ফুল, ছাঁতিম ফুল | 
১৩ উপহার, উপঢৌকন। 



৮৭ নিবাভকবচ-বধ। 

কন্দর্প রাজার যেন অলভ্ঘ্য শাসন, 
ঘোষয়ে দ্বতের ন্যায় মত্ত হংনগণ ॥ 

বন্ধুক কুনুমে বন মদনে হৃদয়। 

পদ্মের পরাঁগে জল রঠগময় হয় | 

মালতীর ফুল্ল ফুলে শোভা পাঁয় বশী, 
যৌবনের প্রাছুর্ভাবে যেমন রমণী ॥ 
কাঁশের কুশুমে শুভ হয় চারি দিক, 

বিরহীর চিত্তে হয় মালিন্য অধিক । 

কাঁলকুটে দিপ্ধ যেন কন্দর্পের বাপ, 
ভ্রমরে চৃন্বিত শোভে উপবনে বাণ & 

কাঁনন ভূমিতে ফুটে অসনের ফুল, 
মধুলোভে লগ্ন তাহে মধুকর কুল । 

(কত বনিক সপ পা শপ আহা ই 

৩। বন্ধু বান্ধুলী । 

৪ | রাগনয় রস্তবর্ণ অথচ অন্ররাগতুক্ত। 

৫1 বনী, উপবন্ অর্থাৎ নন্দন বন। 

৯| ব্।ণ,, অস্্ বিশেষ, তীর । 

১* | বাণ, নীল বিন্টী ফুল। 

১১। অসনের ফুল, পীয়াসাল নামে বিথ্যাভ বক্ষে 
ফুল, এ ফুল গীতবণ হয়। 



পঞ্ছম সর্গ | ৮৩ 

বামনয়নার অঙ্গে শোভয়ে যেমন, 

যরকত-জড়িত সুবর্ণ বিভূষণ ॥ 
স্থলপছা ফুল ধরি বিউপাগ্র-ভুজে, 
অলিরবে সস্তাবি শরদে যেন পূজে। 
অদূরে দেখিল! পার্থ স্বন্নদীর জলে, 

বিহরে শরদলন্বনী যেন কুতৃহলে ॥ 
কুমুদ-হনিতা ফুল-কমল-বদনা, 
কাঁশারভ-ক্ুৰিপুল-পুলিন-জঘন। ॥ 
ংন কারগুব পাতি সশব্দ চঞ্চল, 

তাহার স্থলিত কাঞ্ধী যেন অবিকল 1 
উন্ম্িতে চপল নীলোৎগল বিকসিত, 
কটাক্ষ নিক্ষেপ যেন জ্রভঙ্গ সহিত | 

স্হযা 

১। বামনয়না, নুন্দরী জ্ত্রীবিশেষ | 
৩। স্থলপদ্া১ তঙ্গামক তরু!  বিটপাগ্র-নুজে; 

বিটপ) ছোট ডাল, ভৎস্বরূপ যে তুজ্ের অগ্র অর্থাৎ 
হস্ত তন্বারা । 

৮ কাশাহত-সুবিপুল-পুলিন-জঘন| | কাশ, কেশে 
তাহাতে আচ্ছাদিত গুরুতর ঘে পুলিন বালির চড়! 
তাহাই জখন ন্ববপ যার। 

৯। কারগ্ব, জলচর পক্ষি বিশেষ | 
১১ ভর্দি, ঢেউ। 



৮৪ 

০০০০০ 

৮। ্রিয়ন্গ,লতিকা, ম্যাম লতা । 

নিবান্তকষচণ্ঘখ। 

ভূঙ্গের সদৃশ তথা ফ্লান্তুণির মন, 
পরিমলে হরিল বিকচ পদ্মবন ॥ 

হেন কালে বিকনিত কুসুমে হাসিয়া, 
পৰন চলনে যেন নচিয়! নাচিয়া । 

ভূঙ্গ-শব্দে লরজ্-লতিক পার্থে কে, 
হেমন্ত অময় ইহা শরতকাঁল নহে | 
দেখিয়া প্রিয় হেমন্তে পুষ্পোদ্গম-ভয়ে, 
প্রিয়ছু লতিকা যেন আনন্দে শিহরে । 

কানন-সীমাতে শুনি ত্রোঞ্চের কুজন, 
মাঁন ছাড়ি প্রাণ রাখে মানবতী জন | 
হরিয়া লবঙ্গ-গন্ধ লোধের পরাগ, 

মারুত না জনমায় কার অনুরাগ । 

অন্য দিকে দেখে পার্থ শিশির লক্ষণ, 

ধীরে ধীরে সুশীতল বহিছে পবন ॥ 

শিশির-লন্ষমীর যেন মন্দ মন্দ স্মিত, 
প্রতি বনে কুন্দপাতি হয় বিকমিত। 

৯৯৯ সপ বউ বা কা কপিল 

“৯1 ক্রৌঞ্চ, পক্ষিবিশের। কজন, তাহার শব | 

১১1 লোধ, লোধ | 



শস্ধ্ম সর্দ | ৮€ 

উপকণ্ছে বনাবলী কুম্দমাঁলা ধরে, 
মুকুতার হার যথ। বিলানিনী পরে ॥ 
কুন্দ-মকরন্দ-গন্ধে অন্ধপ্রায় অলি" 
বাঁকে ঝাকে পড়ে আজি নাহি মানে কলি । 

ফুলের সৌরভে ঘণ, শোভাঁতে নয়ন, 
অলিগানে হৃতপ্রায় পার্থের বণ ॥ 

একরপে কৌন্তেক্ তথা রহে স্থাণু যেন, 

হেন কালে তাহারে কহিছে চিত্রসেন্। 
এক খু ছয় কালে এক কালে ছয়, 
মূর্তভিমাব হয়ে যেন এই বনে রয়। 
দেখ সখা? কোন ডাঁলে রবালে মুকুল, 

কোন্ন ডালে কুড়ী ফল কোন ডালে ফুল। 
কোন ডালে স্বর্ণবর্ণ পরিণত ফল, 
মনোহর সৌরভেতে করিছে বিকল ॥ 
ন্িগ্ধপত্র তরুলতা এরূপে সতত, 

প্রদব করিয়া খাঁকে ফুল ফল কত। 
সন সিরা 

াটারারারারাররাণিট্ প্র 

৭। স্থাঁণু, স্থাবর, থুণী। 

১৩। পরিণত, পক্ক । 

১৫1 নিপ্ধীপত্রঃ চিকচিক পাভা যুক্ত । 
ৃ 



৮৬ নিবাঁতকঘচ-ষধপদ | 

নীম নির্দেশিয়া নানাবিধ চমণকার, 
দেখা ইল ইন্দ্রসুতে বয়স্য তাহার ॥ 
সন্তান হরিচন্দন অমন্দ মন্দার, 

কপ্পতরু দেখে ধীর পারিজাত আর। 

বিস্তারিয়া ফুল ফলে সৌরত-বৈভব, 
অন্য ফুলগন্ধ তাঁরা করে অভিভবৰ | 
কৌরব বংশেতে পঞ্চ পাৰ যেমন, 
অন্যের অপেক্ষা যশ প্রকটে শোভন । 
পাগুবদিশের মধ্যে যুধিহ্টির সম, 
দেবতরু মাঝে ণ্পরৃক্ষ শ্রেষ্ঠতম ॥ 

পুষ্প, হার বলয়াঁদি, পলব, বসন, 

লে তরুরাজের শাখা রমা নিকেতন । 

কামছুঘ, তরু-রত্ব অচিন্ত্য-বিভব, 

মাঁচকতা। করে যাঁর আপনি বাসর ॥ 

মনোহর বহুতর লতাঘর বনে, 
দেখে প্রীষ়্ কদলীর গৃহ স্থির:মনে । 

ক ০০ 
টার গার. 

৮71 গ্রকটে, প্রকাশ করে বা বিস্তার করে। 

১৩ কানদুঘ্ঘ। যাহা ইচ্ছা করা বায় তাহাই ফ্বে 

প্রান করে। 



গহন মর্ঘ। ৮৭ 

কুগ্ে কুপ্ধে পুঞ্জে পুঞ্জে মঞ্জ, গু্জে অলি, 
পুণ্যে গম্য কাম-হর্খ্য সেই রম্য স্থলী ॥ 
দিব্য পয় যন্ত্রীলয় শৈত্যময়-স্থানে, 

নখ! সার্থ দেখে পার্থ চরিতার্থ জ্ঞানে । 

প্রিয়াঁদনে হৃষমনে বিহরণে রত, 

হেরে দক্ষ-পার্থ যক্ষ-সিদ্ধ রক্ষ শত॥ 

অগণন পশুগণ মেই বন-চারী, 
পক্ষিচয় জআুখে রয় অতিশয় হারা । 

পরম্পরে প্রেমভরে বে চরে তথা, 

নির্বিশেষ সমাবেশ নাই ছেষ-কথা ॥ 
কষ্নার, তৃণাঁকাঁর জটাভার হেরি, 
কেশরীর শুঁকে শির তবু স্থির হরি । 
শার্দলের নাহি ফের সে হ্থগের শূঙ্গে। 

নিজকায় চুলকায় হর্ষ পায় রঙ্গে। 

১। লজ, গু, মনেহর গুন্গুন শব্দ করে। 

| কাম-হ্ষ্য, কন্দর্পের বালাখানা স্বরূপ । 

ও। পয়-যন্ত্রাল়, ফোহারা |ঘুক্তবাড়ী। সিট শীতল 
উ। দক্ষ পটু। 
৮1 অতিশয় হারী, অত্যন্ত মনোহারী। 
১২। কেশ্রী, নিংহ। হরি) সিংহ | 

১5 | শংদুল। বাদ! 



৮ নিবাতকবণ্চ-বধ ।' 

মিংহস্থলে কুতৃহলে যদি চলে করী, 
নহে হেয় পুজ] দেয় আঁতিথেয় হরি | 
মিত্র সম, ভূজঙ্গম সঙ্গে শম-রত। 
শিখিবরে সমাদরে খেলা করে কত॥ 

বিড়ালেতে ইন্দ্ুরেতে সৌহার্দেতে রহে, 
ভেক-ধ্বনি শুনি ফণী ভাই গণি সকে। 
শ্যেন আর পায়রার নির্বিকার চিত, 

এক বাসে পাশে পাশে অনায়াসে স্থিত ॥ 
০ 

এই রূপে দেখে পার্থ ইন্দ্রের আরাম, 
অবিরাম ফল ফুলে পূর্ণ অভিরাষ। 
বসন্তাদি খত সহ সদা! যথা কাঁম 
চুতাস্ক,র-শর হস্তে বিহরে প্রকাঁম ॥ 

১] করী, হস্তী | 

হ। আতিথেয়) যে বাক্তি অভিথি সেবা! করে। 
৩1 শমন্রত। শান্তিতে আসক্ত | 

৪1 শিখিবর, ময়ূর শ্রেষ্ট রা 
৫ | €পীহার্দ, প্রণয় । 
৭ | শোন) বাজপক্ষী | 

৯1 আরাম, উপবন। 
১* | অবিরাম, সন্ধজদা | অভিরাম, মনোহর). 

১৯] প্রকাম),ইচ্ছানুসারে | 



পঞ্চম সর্গ | ৮৪ 

নন্দন বর কাননে অনঙ্গের দাস, 
সদ রজে নদে পিক গায় অলিগাঁন। 
নগালি অযত্ব পৃর্পে আনতা, নখেদে, 
দেখে সতান নয়নে কৌরব নন্দন ॥ পদ্মবন্ধ। 

টিটি টিটি লু শুট 
১। নন্দন বর কাননে, নন্দন নানক শ্রেষ্ঠ উপবনে। 

ঘুঙ্দগর দাস, কন্দর্পের দত স্বরূর্প। 
২| পিক, কোকিল। নদেঃ শব্দ করে। 

, | নগাপি অযত্ব পুষ্পে আনত] সথেদে (নগ্রালি) তর. 
ত্রেণী, (অযত্তব পুষ্প) যত্বু বাতিরেকে উৎপন্ন পুষ্পের তারে, (তসখেদে) খিল্ন হইয়া, (আনভা) অবনত হইয়াছে । 

৪ | সভান নয়নে, বিময় হেতুক বিস্তার যুক্ত 
লোচনে। €কৌরবনন্দন, কুরুবৎশে জাভ €কারব, পাণ্ডং ভাহার পুত্র অর্থাৎ অন্জ,ন। ' 



নিহাতক্বচ-বখ। 

নিত্য নিত্য পার্থ অদ্ভুত যেন, 
বিবিধ পদার্থ হেরিয়! হেন। 

আত্ম শিখে স্ব-লোকে থাকিয়া), 

অস্ত্র প্রতি তার রহিল হিয়া ॥ 

সপ্ত স্বর্ম দেখে গন্ধর্বব পুর, 
সমাদর করে যতেক সুর । 
তরু প্রীতি নাই সে সবে তাঁর, 
চিন্তা করে মনে-বৈরি-নিকাঁর £' 

কিবা ভাল লাগে নতত যাঁর, 

মাথে রে গুরু-কাজের ভার।' 

নদা অন্য মনে বিহরে পার্থ, 

ধনুর্ধ্বেদ চিন্তে নখাঁর সার্থ ॥. 
কাব্য চিন্তা ব্যগ্র করি যেমন, 
উম্মনেতে করে শয়নাঁশন-। 

ধনুর্ধেদে তারে করিয়। দীক্ষা 
বানব দিলেন, আরুধ শিক্ষা 

আচার্ধ্য মঘবা, শিষ্য অর্জন; 

উপযুক্ত স্থানে পড়িল গণ। 
রখ 

সহজ ৩০৫০ 
রানাসহ ০৯ পালার 

৯1 বৈরি-নিকার»শক্র কর্তৃক পরাতব 



গর্চম সর্দ | ৮১ 

নানাবিধ অস্ত্র শিখিল বীর, 
এক ধনুর্ধর হইল ধীর ॥ 

এই রূপে ইন্দ্র-স্থানে অস্থ্ব শিক্ষা করিতে, 
প্রায় পাঁচ বর্ষ তাঁর থেল স্বর্গ-পুরীতে | 
অরিবধু মুখপদ্ মনন করি ত্বরিতে, 

অর্জুন অজ্জ/ন যশ লাগিল বিস্তারিতে 1. 

ইতি শ্রী মহেশচন্্রকুতো' নিবাঁত-কবচ-বঞ্চে 
মহাকাঁব্যে নন্দনাদি দর্শনং নাম 

পঞ্চম নর্গঃ | 

করি 

১। অন্ধুন যশ; শুজ. অর্থাৎ ৰিমল কীর্তি । 



বর্ঠ-সর্গ | 

অরিজয়ে করি ছেদ, পার্থ শিখে ধনুর্বেদ। 
পুরাশুর যক্ষ নীগে, দেখি চমগ্ুকার লাগে ॥ 
যত অস্ত্র ইন্দ্র জানে, সব শিখে তার স্থানে । 

নৈর্খত উরগ বসু, লিদ্ধ সাধ্য বিভাবস্থু | 
অনিলাদি যত আর, অস্ত্র নিল নবাঁকাঁর। 

বৈষ্ণব আধ সহ, শিখে অস্ত্র পৈতামহ। 
ইন্দ্র হস্তের ভিছ্ুর, প্রসীদ লভিলা শুর । 
গন্ধর্বৰ নগরে গত, হইয়া গান্ধবর্ধ যত। 
চিত্রমেন সন্নিধানে, শিখিল বহু সম্মানে । 

শিখে তথা অৰিগীত, নর্তন বাঁদন গীত। 
তত মাই, উট 

রটনা, রাইন এরর 

৪1 টনধত, রাক্ষলা উরগ, নাগ । বশ, 
আট জন গণ-দেবত্তা | বিভাবনু, অগ্রি। 

৬। বৈষ্ণব, যে অস্ত্রের অধিদেবভা বিষণ | পৈস্তা- 
মহ। যে অস্্রের অধিদেবতা ব্রক্ধা | 

৭। ভিছুর, বজ্। 

১*| অবিগীভঃ অনিন্দিত। সুন্দর | 



ষষ্ঠ সর্গ | ৩ 

নখুদায় অস্থ শিখি, পার্থ যেন হত শিখী'। 
নিদাঁঘের রবি সম, হইলা অসহ্য তম ॥ 
বিচক্ষণ হৈল সত, দেখি প্রীত পুরুহুত। 
অনন্তর দেবরাজ, সাধিতে আপন কাঁজ ॥ 

এক দিন বীরবরে, ডাকাইল নমাদরে ! 
যক্কে করি আলিঙ্গন, শিরে চুম্বে ঘন ঘন॥ 

নিজপাশে বসাইয়া, পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া ।' 
স্ধামাখা মুখে হরি, সৃতে কহে ন্মেহ করি ॥ 

শুন বাছা সাবধানে, গুরু কাজ গুরু স্থানে ॥! 

পাঁচ বর্ষ অবিচ্ছেদ, পড়াইহ্ ধনুর্বেদ ॥ 
সহজে তোমার সার, ত্রিভূবনে অনিবার । 

টদব অস্ত্র যোগ তায়, অগ্নির অহাঁয় বায় ॥ 

হেন অন্জ লোকে নাই, তোঁমাঁরে যা না জানাই? 
গ্রতাপে তোমার আগে, অগ্নি হুর্য্য নাহি লাগে॥' 
ঘর্ত্যে হেন কেবা আছে, দাঁড়ায় তোমার কাছে। 
যার জন্যে এত শ্রম, লে তোমার তৃণসম ॥ 

এস পপ 

১। ভছুভ শিখী, যাহাতে ঘৃত' দেওয়া গিয়াছে 
দেই অগ্রি। 

৩1 পুরুহত, ইন্দ্র! 



৯ নিরশকবছ-কধ | 

ভীয় দ্রোণ নহে তুল্য, রাখেয়ের কত মুল্য। 

এক ধনুর্ধর হয়ে, কেন বৃথা যজ ভয়ে ॥ 
দক্ষিণা দিয়া! এক্ষণে, গীত কর গুরুজনে । 

নিজ কার্ধ্য নাঁধি ষে বা, নাদেয় গুরুর সেবা । 
ইহ কাঁলে পরে আর, মঙ্গল না হয় তাঁর! 
আচাঁধ্যে যে জন তোৌঁষে, তাঁর যশ সদা ঘোঁষে॥ 
বিদ্যার ন! হয় ক্ষয় সর্বত্র তাহার জয়। 

বুবিয়া দর্সিণা দেহ, জুড়াউক মোর দেহ ॥ 
যদি হও মনোগত, দক্ষিণা দিতে সম্মত । 

প্রকাশিয়া তবে বলি, নতুবা বৃথা সকলি ॥ 
পিতার বচন শুনি, কহিলা তারে কাল্করণি। 

মোর সাধ্য হবে যাহা, মম্পন্ন মাঁনুন তাহা 

শত্তি-অন্বসারে কা্ধ্য, লাধি দিব অবধার্যয । 
প্রাণান্তেও যদি হয়, এ ভৃত্য কাতির নয়॥ 

হরিষে জুতের প্রতি, পুন কহে সুরপতি ৷ 

হেন কাঁজ আছে কিবা, তুমি যাহা না পারিবা॥ 
€োঁমার অনাঁধ্য কাজ, এ কথা কহিতে লাজ | 
সুরাসগ্র-সাঁধ্যাতীত, তোমার সাধ্য নিশ্চিত 

*1 রাখেয়) কর্ণ। 



ন্যষ্ঠ সর্ঘ । ৯৫ 

অশক্যে মাদৃশ জন, না দেয় ভার কখন। 
যে কর্থেতে দিব ভার, বিবরণ শুন তার । 
শুরাসুরে চিরদ্বেষ, খ্যাত আছে সবিশেষ 

নিবাতকবচ নাম, দুর্দান্ত দহুজ-গ্রাম ॥ 
ত্রুরের স্বভার মন্দ, সদা তারা করে ছন্দ | 

গণনায় কোটি তিন, বিক্রমেও নহে হীন। 
জিনি মত্ত দন্তাঁবল, প্রত্যেকেই মহাবল॥ 

সমুদ্র কুক্ষি-আশ্রয়ে, তাঁহারা রহে নির্ভয়ে ॥ 
্বয়স্তর তপস্যায়, হয়েছে হঃনাধ্য প্রায়। 

দেবের অবধ্য বর, দিয়াছেন প্রজেশ্বর ॥ 

অভিমান সেই বরে, আমাকেও লাহি ডরে। 
মাঁয়াবীরা মায়া-বলে, অজেয় মযর-স্থলে ॥ 

যেন তার! শরীর, অপকাঁর জগতীর। 

হেন শত্রু।জিনিবারে, তোমা বিনা অন্যে নারে॥ 
বলিয়াছে আঁত্মভব, তোমারি বখ্য দানব ॥ 

তারিক, 

১। অশক্য, যে বিষয়ট শাকির অসাধ)। 

৯1] ন্বয়ন্তঙ ব্রহ্মা | 

১২ | অজেয়, মাহাকে জয় বা পরাভব করিকে 

পারা যায় না। 

১৫1 আত্মভর, ব্রহ্মা | 



নি নিবান্তকবচ-বধ | 

এই হেতু গুরু ভারে, মিযোঁজি বাপু তোঁমাঁরে। 

এ কাজ যদ্যপি লা, দেবগণে খণে বাঁধ। 
দেবেন চতৃরঙ্গে, পাঠাৰ তোমার সঙ্গে । 

তুমি মেনাঁপতি হও; দৈত্য জিনি যশ লও । 
পুর্ব কালে মহাঁসেন, তাঁরকে জিনিল যেন॥ 
সহায় করি পবন, অগ্নি যথ! দহে বম। 

দেবতা সহায় যাঁর, অমঙ্গল নাই তাঁর ॥ 

একথা শুনিয়া পুন, পিতারে কহে কীন্কুণ। 
করিব যে আজ্ঞা হয়, মোর ইহা ভাগ্যোদয় ॥ 
প্রভূ দিলে কাধ্য ভাঁর, প্রেষ্য দয়া মানে তার। 

আপনাঁরো বৈরী রহে, এ কথা কিফানে সহে। 
কোন্ ছার দৈত্য-কুল, আপনি যাতে আঁফুল। 
কু কাঁট। করিবরে, অথব।, উদ্দিগ্ন করে ॥ 

যা হউক দৈত্যকুলে, বধিব আমি সমূলে । 
অধিক বাকি বলিব, ফলে ভক্তি জানাইৰ ॥ 
আশীর্বাদ মাত্র চাই, সৈন্য সাথী চাহি নাই। 
দেবসেনা-পতি হই, হেন যোগ্য আমি নই। 

খরা এট স্চ রা ারারার. চোট 

১) প্রেষা, ভূত্য 



ষ্ঠ সর্গ | ৯৭ 

একমাত্র শক্তিধর, সেই কাঁজে শক্তি-ধর ! 
ফেবল যাঁতলি সঙ্গে, পশিব সংগ্রাম-রঙ্গে॥ 

গাণ্ডীৰ রহিবে আর, সেই মোর সৈন্যসার । 

অদ্যই যাইৰ আমি, আঁভ্তা দেব দেবস্বামী ॥ 
দৈত্য সনে মোঁর রণ, দেখুক অমর গপ। .. 
এই কথা যবে বললি, বিরমিল পার্থ বলী॥ 

অমনি হরিষে হরি, রোঁমাঁধঃ-কর্চ,ক ধরি | 

দর্দীন্ত দাঁনবগণে, জিতপ্রায় করে মনে ॥ 
মাঁতলিকে অনন্তর, ডাঁকাইল! পুরম্দর | 
গ্রমদ-গদাদ স্বরে, কহিলা তারে আঁদরে। 

রথ সাঁজাইয় দ্রুত, আঁনহে মাঁতলি জুত। 

নিবাতকবচ গণে, অজ্জন জিনিবে রণে ॥ 

তুমি ভারে রথে লয়ে, যাঁও সাবধান হয়ে। 
ভারনহ রথ যাহা, বাঁছিয়া লইবে তাহা ! 

আপা সক যারা জি 

১1 (প্রথম ) শক্তিধর, কার্তিকের | (দ্বিভীয়) 
শক্তিধর, যোগ্রাতা বা সামর্থ্য ধারী । 

১৪। স্ভারসহঃ ভার সহ্ছু করিছে পারে অর্থাৎ 
দ্ঢ়তর | 



৯৮" নিবাতকবচন্ষপ। 

রণোহ্নাহী যে যে বাঁজী, সেই সব যুড় আজি । 
তুমি মাত্র রবে সার্থে, জঅঙ্কটে দেখিও পার্থে ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়। সুত, রথ কৈল অঙ্জাযুত। 
আলিয়া ইন্দ্রের স্থান, নিবেদিল সঙ্জ যান॥ 
তনয়েরে দেবরাজ, অমনি পরায় সাজ । 

পার্থের শিরেতে নাধে,? আঁপনি মুকুট বাঁধে ॥ 

মহার্ধ কুগুল কানে, পরাইল বহুমাঁনে । 
গগ্ান্তে কুগডল ভায়। চক্রের পরিধি প্রায় ॥ 

তনুত্রে তন্ন ঢাকিল, বাহুতে কেযুর দিল। 
অঙ্গ,লিতে অতি চিত্র, বাদ্ধি দিল অঙ্গ,লিত্র॥ 
অজর অচ্ছেদ্য ছিলাঃ গ্াণ্ডিবে যুড়িতে দিল] । 

বসব নিজেই তারে, মাঁজাইল এ প্রকারে ॥ 
ন্মেছে যাহ! করা যায়, সকলি সোষ্ঠব পায়। 
সমর সজ্জার পরে, নমে পার্থ পুরন্দরে | 

ধিক 

১। বাজী, ঘোড়া । 1 মহার্ঘ, মহাস্থুল্য | 

৮1 শ্ণ্ডান্তেঃ গণ্ডের সমীপে | ভায়) শোভাপায়।, 
পরিধি, পরিবেশ অর্থ।ৎ চন্দ্রের নিকটে কখন কখন ষে 
গোল রেখা হয়| 

১৪ অঙ্গুলিত্র; অক্জুলিতে ত্বে কবচ পর হয়, এই 

অদ্ধসাজ প্রাচীন | 



3? ক্র ধষ্ঠ সর্গ। 

আশীঃ সহ পদধুলি, মস্তকে লইল তুলি। 
পাঁকক-শরণে গিয়া, দেবগণে সন্ত্পিয়া ॥ 

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি; চলে যেন মত্ত করী। 
পৃন্টে তৃণ দোলায়িত, ধনু বাঁ হাতে স্থিত | 
খোলা অসি-লতা-পাঁশে, উল্লাসেই যেন হানে। 
হেন মতে পাণ-জুত, রথে আরোহিল। ভ্রুত ॥ 

বিমানে শোভিল বীর, দ্বিতীয় যেন মিহির । 

মাক্তল্য ছুন্দ্রভিধ্বনি, গগণ ব্যাপে অমনি ॥ 
অশ্বগণ ধায় মদে, রথ-চক্র ধীর নদে। 

অকস্মাত ভেরীধ্বানে, দেবের] বিস্ময় মানে | 
যে বা যেই স্থানে ছিল, সকলে তথা আনিল । 

হেরিয় সুনজ্জ যান, সবে করে অনুমান ॥ 

বুঝি ইন্দ্র কোন স্থলে, আপনি যুবিতে চলে । 

সন্িধানে শিয়া শেষ, চিনিয়া পুছে বিশেষ | 
অজ্জ/ন কহ কি কীজে, কৌঁথা যাও যুদ্ধ-সাজে 
অমর সমূহে নমি, উত্তর দিল বিক্রমী ॥ . 

পালা পা অপর পান আর অনা সর্ট টা পাপা রাকা ধরা» 

॥ 

২1 পাঁবক-শরণ হোঁমীয় অগ্নি খাকিবার গৃহ। 



১০০ নিবাঙকবচ-বধ। 

নিবাতকবচ গণেঃ জিনিতে যাইব রণে। 

পিতার আদেশে আজি, দৈত্য মনে দিব আঁজি॥ 
“তজীশিষ করুন সবে, কার্ধ্য লিদ্ধি মানি তবে । 
কহিছে দেবতা সার্ধ, সাধু সাধু সাধু পার্থ। 
ধন্য মানি পুরুভুতে, সতী যেই তোমা-সুতে। 

জয়ন্ত অপেক্ষা তুমি, ইন্টের প্রণয়-ভূমি ॥ 
সবে আশীর্বাদ করি, যাঁও বাছা! জিন অরি। 

এ রথে ষে যুদ্ধে চলে, তার জয় করতলে ॥ 

পুর্বে ইন্দ্র এই যানে, জয়ী ছৈল বহু স্থানে 
শন্বর গ্রহাঁদ বল, বৃত্র জস্ত মহাবল॥ 

নরক নমুচি আদি, যত দৈত্য অবিষাদী ৷ 
সে সবারে যথা! জিনি, যশ লভিলেন তিনি ॥ 
তথা তব হবে জয়, দেববাণী মিথ্যা! নয়। 

দেবদত্ত নামে এই, জলজ তোমারে দেই ॥ 
এশখ্ব লইয়! গেলে, জয় পাবে অবহেলে। 

শুনিলে এ কম্ব-নাঁদ, বৈরিরা গণে প্রমাদ | 

ই। (প্রথম ) আজি, অদ্য। (দ্বিতীয় ) আজি, 
যুদ্ধঃ রণ । 

১৪ | জলজ, পঙ্গঘ। 

১৬। কন্বনাদ, শঙ্খের ধ্বলি | 



যট সর্গ | জজ) 

সাগরের রত্বু সার, এই শস্ব গুণাধার। 
কহি পার্থে এই মত, শঙ্ব দিল দেব যত। 

'সুর্ত যেন শুভরাশি, শঙ্খ নিলা বীর হালি। 
পুন পার্থ যোড়করে, শুরসার্ধে নমস্করে | 

নময় বুঝিয় স্ুত, রথ চাঁলাইল দ্রুত। 
মনোমত বেগে রথ, লভ্ঘিল গগণ-পথ ॥ 

ক্ষণে সিঙ্ধু-সন্পিধানে, পার্থ উত্তরিল যানে । 
নিরখিয়া নরিৎপতি, স্ুত কহে পার্থ প্রতি ॥ 

অস্বরাশি এই কান্ত ভীষণ, 
ইজ্্রনীল জিনি কান্তি চিকণ, 

ভূমিতলে বুধি জলদগণ, 
বিশ্রাম লন্ভিছে শুইয়!। 

গৌরবের সীমা নাই ইহার, 
দেব-পেয় সুধা ইহার সার. 
অনন্ত রত্বের এই আগার, 

রাজ-কোষগুহ জিনিয়া । 
০০০০ ০০০ [১০১১১ 

৩) ুর্ড, মুর্তিমান | 
৯। কান্ত, রত্বাদি থাকাঁজে কমলীয়। | ভীষণ, জল. 

জনক থাকান্তে ভয়ানক | . | 

১৬। ' রাজ-কো?ষগ্হ ; রাজার ধনাগার | 



১০২ নিবাভকবচ-বধ। 

কৌন্তুভ রতন অদ্ভুত অতি, 
তব বংশধর ওষধিপতি, 

সুন্দরীর সীমা কমল! সতী, 
উঠিল ইহাতে জন্সিয় ৷. 

সুধা লাগি এই মকরকেতু, 
সুরান্ুর দোহা ছন্দের হেতু, 
বাঁধ পার্থ এবে যশের সেতু, 

দেই দৈত্যদল বধিয়!। 
ফেণ-পুঞ্জে কর নয়ন-পাঁত, 
অন্বধির যেন সহাস দাত, 

আশীর্বাদ হেতু তরন্দ-হান্ড, 
তুলিছে তোমায় দেখিয়া । 

রতনেতে পুর্ণ পৌঁত নিকর, 
চলিছে পাইলে করিয়া ভর, 
ইন্দ্রভীত যেন নপক্ষ ধর, 

পলায় আগর শরিয়া । 

২। ওবধিপতি, চক্দ্র। 
৫1 মকরকেতু, সমুন্ত্র। | 

১৩1 পোশনিকর, সাগরে গমনোপযক মৌফা সকল | 
১৫ | সপক্ষধর? পাখা ওয়াজ। পর্বত, “রূপ মৈনাক|। 



ষ্ঠ সর্গ । ১৬৩ 

অপ্প অণ্প জলে হের কুমার, 
শখ যুথ শৌভে বিশদাকার, 

ব্যোমে তার যেন করে প্রচার, 

, লু মেঘে বৃত হইয়া । 
যাঁদোগণ দেখ করিছে খেলা; 

বেগেতে তরঙ্গ লঙ্ঘিছে বেলা; 
জলে মগ্নপ্রায় হইছে ভেলা, 

নাবিকেরা পড়ে লাফিয়। । 

প্রোষ্ঠীর পৃষ্ঠেতে পাঠীন যায়, 
নক্র আক্রমিতে তাহারে চায়, 

তাঁরে পুন তিমি ধরিতে ধায়, 
দেখ অন্যত্র নেত্র দিয়া। . 

০০০০ 

২। বিশদাঁকার, শুভ আকুতি যুক্ত । 

৪। লঘু মেঘ, প]ভল। তমেখ | 

৫| যাদোগণ, জলজস্ত মকল 
৬ বেলা, সমুদ্রের কল। 

৯| €প্রাঙ্ঠী প্ুঁটিমাছ। পান, বোয়াল বা! 
চিভোল মাছ। 

১৪ | নক্ত কুস্তীর | 



১৪৪ নিবাতকবচ-বখ | 

অন অন ধ্বনি করি ভীষণ, 
ঘন-ঘন ঘুরে ঘোর পবন, . 

গ্রলয়ে নংহরে হর যেমন, 

প্রচণ্ড নিশ্বা্ ছাড়িয়া £. 

জলহস্তী আর কৃর্ম অক্ষু্, 

রৌদ্র শিশুমার মকর উদ্র, 
পর্বত সকল যেন সমুদ্র- 

সলিলেতে আছে মজিয়া। 

বর্পগণ বাঁত আহার আঁশে, 
উর্ি-নির্বরিশেষে সলিলে ভাসে, 
ধরে তায় ফণামণি প্রকাশে, 

তার্্্য পক্ষী লক্ষ্য করিয়া । 
কোথাও ল্বিত অন্ব,দচয়, 

গভীর গরজি তুলিছে পয়, 
দিক্কুঞ্জর যেন মনেতে লয়। 

জল পাঁন করে আলিয়া । 

৬| (রৌদ্র, উগ্র্বতাব | শিশুমার। শুশ্রক| -উদ্তঃ 
ডদ | | | 

১৯ | তাক্ষপক্ষী। গরুড়পাঁখী | 
১১। লন্বিভ) অবনত | 



বণ সর্গ | ১০৫ 

অন্যত্র খলের মন যেমন, 
নলিলের পাঁক পড়ে তেমন, 

তার মাঝে পড্ডি ভরণি গণ 

ডুবিতেছে দেখ ঘুরিয়া। 
বিস্ময়-জনক অপর স্থলে, 

সলিল-দাহক পাঁবক জ্বলে, 

বাড়ৰ অনল ইহাকে বলে, 

দেখ বীর নেত্র অপিিয়া । 

বিজুলী যেমন ঝলকে ঘনে, 
অগাধে দেখহ রতন গণে, 

উন্িবেগে উঠি পড়িয়া ক্ষণে, 
মন বুঝি নিল কাড়িয়া। 

শত শত নদী ফেণায় হালি, 
আন্িসারিকাঁর ভাব প্রকাঁশি, 

মিলে সাগরের সহিত আমি, 
তরঙ্গ ভূজ প্রিয়]! 

০০০ (১৯৮৯০০৬গনা৬১৪ পা আক ০০ 

৩। ভরদিগণ, নেক সকল | 

৬1 পাবক, অগ্নি। 

১০ | অগ্নাধে, অভলস্পর্শ জলেন্ছে! 



১৩ নিবাতকঘচনবধ। 

বহু যহীধর এই সাগরে? 
জল-ুর্গ জ্ঞানে আশ্রয় করে, 
বাসবের ভয়ে ভীত অন্তরে, 

অক্ষত পক্ষতি ধরিয়া! । 
রসাঁতল-গত যজ্তিয় হয় 

অস্বেষিতে নগরের তনয়, 

পূর্বকালে এই সলিলাশয়, 
বাঁড়াইল ভূমি খুঁড়ি । 

এ জলে ব্রহ্মা প্রসব হয়, 
এই জলে পালে জলদ চয়, 
এজল করিবে সৃষ্টির লয়, 

চরম সময় পাইয়া । 
যুখান্ত সময়ে এই সাগরে, 
অনন্ত ফণীর শষ্যা উপরে, 

পুরুষ-প্রবর শয়ন করে, 

নিখিল ভুবন নাশিয়া । 
রও, ধারা 

৪1 অক্ষত পক্ষতি; অচ্ছিন্ন পাখার মুল | 

& | যজ্জেয় হয়, অশ্থমেধ যাগের ঘোড়া | 

১২। চর্ম অন্ত, শেষ। 



ষ্ঠ সর্গ ৯১৪1 

অইমুরতির এই. মুরতি, 
নিদান, সুধাংশুবংশের প্রতি, 

কুমার, ইহাকে কর গ্রাণতি, 
প্রণমে ফাল্তুণি' শুনিয়া | 

অঙ্গ লিতে নির্দেশিয়া, নিষ্ধু-কুক্ষে দেখাইয়া, 
. মাঁতলি বলিছে পুন তারে, 

এই দেখ মনোরম, মানবের সুদুর্গম, 
দানবের পুরী পাঁরাবাঁরে। 

নিবাতকবচ-গীণ, ব্রক্ষ-বরে দৃপ্ত-মন, 
অবজ্ঞা করিয়। দেবতারে, 

এই পুরে করে বান, তিন লোকে দেয় ত্রান, 
ইন্দ্র যারে আটিতে না পারে ॥ 

শিস পাগলা খা পপ তত শী | সিশিপাপপা লা আট পান পিসীর 

১। সিটি অকমুর্তি মহাদেব, তীহার জল- 

য়া মূর্তি 

ই । রী ইত্যাদি, অর্থাৎ এই সাগর চক্্রবৎশের 
আরে কারণ। সাগরে চন্দ জন্মিক্সাছে। চন্দ্র হইতেই 

চন্দবৎ্শ হইস্বীছে | 

৮ পারাবার, সমুদ্র। 

৯। দমন, যাহাদিগের"মন দর্পযুক্ত | 



১০৮ নিবাতকবচ-হধ' | 

পাগুব, সমররঙ্গ তাগুবের নট 

উৎ্নাহে পুরিল পুরী দেখি সন্নিকট। 
বর্ণনীয় স্থান দেখি সগুকবি যেমন 

কাব্য রমোদয়ে হয় পুলকিত-মন ॥ 

ইতি ্রীমহেশচক্দ্র-কতৌ। নিবাতকবচবধে 
মহাঁকাঁব্যে দৈত্যপুর দর্শনং নাম 

যন্তঃ সর্গঃ। 

চির ০ পাপ ০৫ পপ পা সা করল তত উমর ১ গাগা জপ সালে ০ পরতে 

১। সমর রঙ্গ ভাগুবের নট (সমর) রণভুমি-স্বরূপ 
যে রঙ্গভূমি ভাহাঁতে (ভাগুব) নাটা বিধান কাধো, 
নট স্বরূপ অজ্জ্ন। 



জপ্রম সর্গ | 

"অবিলম্বে অস্বর হইতে 
রথবর নাঁমিল ভূমিতে । 
আধাটিয়! ঘন-ঘট1 যেন 

গভীর গরজে চাঁকা হেন।॥ 

আকর্ণিয়া রথনেমি-ধ্বনি 
কাসবের আগমন গণি । 
দৈত্যরন্দ সত্ভমে বিকল 
লাঁগাইল গৌপুরে অর্থল | 

বদ্ধদ্ধারে পুরী ভীতমনে 
রহে যেন মুদ্রিত নয়নে । 

দ্বারে উত্তরিয় পার্থ শূর 

অবরুদ্ধ করিল সে পূর 

পাবদা পাট আনান পাকি 

€ | আকর্পিয়া) শুনিয়া | €নমিঃ চাকার প্রান্তভাগ 

দ্র্থাৎ €লীহদ্ববর]! যে ভাগ বেষ্টিত থাঁকে। 

৭1 সম্ভুমে) ভয় জন্য ভ্বরাতে । 

৬৮1 গোপুর সহরের দ্বার । অর্গল; খিল বা সড়ক! | 
১ 



১১৪ নিবাতকবচ-বধ। 

“দেবদত্ত শঙ্খ ভীমরুত্ভ 

তারে বাঁজাইল পৃ্থাস্ুত ॥ 
ক্ম্ব-শব্দ ব্যাঁপিয়া আকাশ 

প্রতিধ্বানে জনমায় ত্রাস ॥ 
ঘোরাকার যাদোগণ ক্ষণে 

অগাধে পিল ব্যগ্রমনে ॥ 

ধরণি কীপিল থরথরে 
উলনিল কল্লোল সাগরে ॥ 

সংহরিতে শিক্ষা সৃত্যুপ্রয় 
বাজাইল হেন জ্ঞান হয়। 

ধ্টঁতে যেন হৈল কর্ণরোধ 
দৈত্যথণে উপজিল ক্রোঁথ ॥ 
রোষজ্বরে তপ্ত কারে কায 

ঝাঁপে কদলীর পত্র প্রায়! 

কাহারে পর্বাঙ্গে অবিশ্রাম 

গ্রবাছে বহিয়া পড়ে ঘাম ॥ 

7১71. ভীমরুভ, ভয়ানক শব্দকারী 1... 
হ। ভারে, উচ্ৈঃস্বরে 1 পথ) কুস্তীর নাম। 

৮) উল্লসিল, উদ্ধত হইল 1 কল্লোল, রহ ভ্ররক্ঞ 
৯। সংহরিভে, সংহার করিতে । 
১১। ধ্যাতে, শঙ্ছের ধ্বনিতে | 

পাস অর 



০৩০ 

| 

৩ | 

প্রারষেঃ বর্বাকালে। 

সপ্তম সর্দ। ঠা 

গর্বত হইতে বেগ্ভরে 
প্রারষে নির্বর যথা ঝরে | 

কারে ভালে ক্রকুটী বিলাস, 
দেখিলে পৃত্রেরো হয় ত্রাস। 

কেহবা অধর দংশে দন্তে 
কতান্ত যেমন সুকি-অন্তে | 

কারো! রক্ত নেত্রের বিভ্রমে 

বৃৰি অগ্নি স্কলিক্স নির্থমে॥ 

কুস্তকার-চক্তের মতন 

ঘুরে আখি ঘোর দরশন। 
কামভস্ম সময়ে যেমন 

মহেশের তৃতীয় লোচন। 
দন্তে দন্তে কেহবা ঘরিষে 

ধাতাতে কলায় ঘেন পিষে । 

অন্যে ছাড়ে শ্বান ঘন ঘন 

ক্রোধোদ্ধত তক্ষক যেমন ॥ 
ক পপ পরপর উর ২ চপল ০ হজ 

ভালে, ললাটে | 

১৬। ক্রোধোদ্বত, ত্রে।ধ হওয়াতে অবিনীত, অথাৎ 
হুরধর্ষি | 



এ পর পা 

১১৯ নিবাতকব্চ বধ । 

অপরে বাধিছে পরিকর 
করতলে কেহ ঘর্ষে কর । 

আমন হইতে উঠি কেহ 

দড়বডি পশে অস্ত্র গেছ ॥ 

কেছব! বাহুতে ঘসি মাটি 

তাল-ঠুকে অতিশয় অটি.। 
ফট ফট ঘোর শব ছুটে 

গৃহদাহে বাশ যেন ফুটে ॥' 
নিংহনাদ. ছাড়ে কোন জন 

গুহা-মাঝে কেশরী যেমন.। 

কেহ বলে লহ যুদ্ধ সাজ 

মার মার নাই কাঁল ব্যাজ ॥ 
হেন কালে অন্য দৈত্য কয় 
সহস৷ সমর যুক্ত নয়। 

না বুঝিয়া কর্তব্য নিশ্চয় 

কাঁধ্য করে মুঢ যেই হয় ॥ 
দুত পাঠাইয়া আগে জান 
কিজন্যে কে আনিল এস্থনি। 

নি মি, 

»। পারকরঃ মালকোনা | 

এ 

পগসরপস্শাল সপাপরপনাহরসর সাইন হি হটরারবাহহাররলিি হণ ওমরা “টারাররারারাাগািগাররাাগাটারিরাহীরআজচযানাানজ 



সম্ুষ সর্দ | রঃ 

ভার বাক্যেসায় দিল সবে 

দুতে ডাকি দৈত্য কহে ভবে | 
ওহে দূত শীঘ জান গিয়া 
শপ্বধদি কেকরে আজমিয়!। 

রণার্থে আজিয়া থাকে যদি 

তরিৰে সে বৈতরণী নদী ॥ ' 
এই স্থানে দৈত্য-আবসথ 
দেখুক সে পলাইতে পথ । 
সে যদ্যপি মহেজ্রও হয় 

তরু হবে অমরতা ক্ষয় । 

আমাদের কথা বিশেধিয় 

কহ তার নিকটে যাইয়া। 
যে আজ্ঞা বলিয়: গেল দ্রুত 

পশ্চিম ছুয়াঁর খুলি দূত ॥ 

২ আরা ০ পরিকর পানি | এও | পপ শি পল পপ পা পা সাপ প্গ সস সপ প্রতিশ  ত শাল 

৬ ভরিবে+ পার হইবে অর্থাৎ যমপুরে গম 

করিবে। 

৭। দৈভা-আবনথঃ দভ/দের বাসস্থান ব। আল । 

১৪ | পশ্চিম ছয়ার, খিড়.কীর দ্বার; ক্ষুদ্র সবার! 



১১৪ নিবাভকবচ বদ | 

পার্থ যথা, গিয়! সেই স্থলে 
সন্দেশ অন্দেশহর বলে। 
নিবাতকবচ নামধেয় 

তিন কোঁটি বিখ্যাত দৈতেয় ॥ 
এই দ্বীপমাঁঝে ধারা স্বামী 
তাহাঁদের দূত হই আমি । 
বলি আমি তাঁদের সন্দেশ 

শ্হিরমনে লহ উপদেশ ॥ 

জানি না চিনি না কেবা তুমি 
যেই হও ত্যজ এই ভূমি। 
কি হেতু আমিলা যুদ্ধ বেশে 
এই মহাভয়ঙ্কর দেশে ॥ 
ইহাদিগে কেবা নাহি জানে 
পক্ষীও না সঞ্চরে এ স্থানে | 

হেথা যদি আইনে বাব 
অবশ্য সে দেখে পুনর্ভব ॥ 

২1 মন্দেশ, ঘুতের দ্বারা ষে বাক্য অন্যকে ৰল? 

যাঁয় | সন্দেশহর, দ্বত। 
৩1 নামধেয়। নাম । 
১৬ । পুন্ভব, পুনজর্ম | 



সপ্তন সর্দ | ১১৫ 

বাচিতে ষদ্যপি থাকে আশ 
ফিরিয়া পলাও নিজ বাল । 

সুঝিতে আসিয়। যদি থাক 

এ মাংসে তর্পিবে গধ কাক ॥ 
ক্ষান্ত হৈল দূত এই বলি 
কহে তারে হানিয় যাতলি ॥ 

তোমার রাজারে বল দূত 

রণার্থে আঁদিল ইক্্রক্গত 

ইন্দ্রস্ুত কিন্বা তব যম 
জিষ্ণ, নামে পাঁগুব মধ্যঘ,। 

আশ্রয় করিয়া! ধার ভূজ 

খাণ্ডব দিল হবিভূর্জ | 

একাকী যাঁদব-বল জিনি 

স্মুভদ্রা হরির! নিল যিনি। 

যুদ্ধে ব্যাধরূপী ভূতপতি 
সুপ্রীত হুইলা যার প্রতি ॥ 

১০। জিষ$ অজ্ভনের নাম] 

১২1 হবিভভূজি, অশ্ি | 
১৩ যাদব বল, ষছুবৎশীয় সৈনা | 
১৫ | ভূভপতি, শিব মহাদেব | 



১১৬ নিবাভকবচ-বঙ্ব | 

এক যিনি জিনিল মেদ্িনী 
সেই বীর-শিরোষণি ইনি । 
আগে ধনুর্বেদে দেখি পার 

তরিল দাঁমান্য পারাবার ॥ 

পিতৃ-বৈরী বিনাঁশি সমূলে 
পুন যাইবেন অন্য কুলে । 
পাগুবের ভুঁজববীর্ধ্যানল 
'আশরগের প্রভাবে প্রবল ॥ 

দহিবে দানব-বংশ সৰ 

পূর্বে যথ! দহিল খাগুব। 
সাধ্য থাকে এই স্থানে আনি 
যুদ্ধ দেহ বীরতা প্রকাশি | 

শিস পা ০০০ সোবার গাাানিন পারার পারলনা আাস্পিইওতনারারারাছাররর নটি ওিরারহাটররথজগাক-০৭৮-৬০৭ কপ ৬. ৮ ৯ রণ তি পাপ তার উজান 

৮। আঁশুগ, (ভুজবীর্যযপক্ষে) বাণ। (অনলপক্ছে) 
পবন, বাভাস | 

৯| দানব বহশ দৈতাদের কুল) অনল পক্ষে "ডৎ- 

স্বরূপ বাঁশ । ূ 

১৯1 যথ| দহিল খাগুব+ অর্থাৎ অক্ষুনের প্রন্থা- 
শ্শের সাহাযো অনল হেজূপ খাগ্ডব বন দ্বহিয়ান্িজ 
(েইকপ দানব দিগকে ভার গ্রভাপই দিতে | 



সপ্তম সর্গ | ১১৭ 

শমন রাজার রাজ্যে তবে 

তিন কোটি প্রজা বৃদ্ধি হবে | 
বীর নহে যুদ্ধে পরাঙমুখ 

সমরে মরিলে পরে সুখ ॥ 

তয়ে যদি বেঁধে রাখ দ্বার 
তরু তব নাহিক নিস্তার | 

দৈত্য সহ পুরী দিব্য শরে 
মজাইৰ অগাধ সাগরে | 

ব্রহ্মার বরেতে অভিমানে, 

নাহি মান দেব মকুত্সানে । 
যত কষ্ট হইল তাহার 

মূলে জুদে শুধিব সে ধার ॥ 
আজি রক্ষা নাই যদি ধাতা 

নিজে আলি হয় তব ভ্রাতা । 

কাঁল যাঁরে নিমন্ত্রে আদরে 

সে কি কভু ফিরি যায় ঘরে ॥ 

সপন ও সর আকার কসপারিটারপউএহাপানাররটা গর. প্রা, ০০ ওরা এজন শপ পাত পানি | 0 

১০1 মরুজানে, ইন্দ্রকে | 

১৩। খাতা) ত্রহ্ষ! | 



১৯৮ নিবাতক্বচ-বধ | 

মাঁতলি সহাঁয় গুণ়াকেশ' 

দৈত্যের করিবে সদ্য শেষ। 
তর্পিবে গীন্তীব মুক্ত বাণ 
উঞ্ণ দৈত্য-রভ্ত' করি পাঁন | 
শুনিয়া কহিছে দুত রোঁষে 

সবঢ জন মজে নিজ দোষে । 
ন্বতবহ শলভ নিবহে 

ইচ্ছাক্রমে কখন কি দহে 

কহিনু তোমারে বাঁকা হিত 
না শুনলে মরিবে ত্বরিত। 

রোঁগণী যেন আজন্ন মরণ 

নাহি করে ওষধ সেবন ॥ 

ক্ষণমাত্র অপেক্ষিয়া রহ 

সাক্ষাত হইবে মৃত্যু সহ; 
যাবত না]! আইনে দানব 
বত প্রাণের আশা তৰ ॥ 

[০০ ০ (সেক শম্ওিরাগানোলগীর১ যা সাডােটারাহাাট৬০ রাহা 4 এসএস কপ -৩৯ শা কি বাহ পপ জন মিট 

৭] ভতবহ, অগ্নি। শলভনিবহে, পভঙ্গ সকলকে । 



সপ্তম সর্দ | নি 

ভাগ্যগুণে শঙ্বধ্ঘনি ক্ষণে 

দৈত্যকুল ন। পশিল রণে | 

একাল পর্য্যন্ত মে কারণ 

তোমাদের রয়েছে জীবন ॥ 

এই রূপে কহিয়া জিষ্ণরে 

প্রবেশিল দত দৈত্যপুরে । 

উত্তরিয়। দূত সাবধানে 

দাঁনব-পতির জন্পিধানে ॥ 

জয় মহারাজের বলিয়! 

নিবেদিল অগ্জলি বাঁধিয়া! ॥ 

শুন দেব ইন্দ্বুরংশে জাত 

| পাগুৰ করিল শঙখবধ্যাভ ॥ 

বাঁসবের তনয় কৌন্তেয় 

অভ্র্জন তাঁহার নামধেয়। 

পিতার. গৌরবে দৃপ্ততম 
মরিতে আমিল নরাঁধম ॥ 

কহিলাঁম বহু হিত বাঁণী 

যুদ্ধ চাঁকে দে কথা না মানি । 
* ৬৫০০০ াহারারিরাটরাারারারারাটাটারনচাবাাান 

পাটির 

ররর ০৪ 
০ পবা 

এর এসপি সপ নি 

.& 1 দৃপ্ীতম, অভিঙলয় দরপযুক্ত | 



১৫ 

শক আপার 

নিবাহ্কষচণবধ 1 

মানব হইয়া সেই মুঢ় 
দাঁনব-পতিকে কহে রূঢ় ॥ 

যেরূপ পরুঘ উক্তি করে 

সে কথা কাহার মুখে নরে। 

শক্রের সারথি যে মাতলি 

দুর্মতি তাঁহার বলে বলঈ ॥ 
ক্কন্ধে বুঝি ধরেছে মরণ 

দৈত্যগণ সনে যাঁচে রণ। 
একাকী আলিয়া! করে দর্প 
তাক্যকে খাইতে চাহে সপ ॥ 
যাহাদের বাহুর প্রতাঁপে 

দেবরাজ থর থরে কাপে । 

দিবা নিশি দশ দিক-পানে 

নিরখে সহজ দৃ্চি দানে ॥ 

০০০ ০০৬০০৪০০ আদর কাগপউাগাটাক৮, গাকপা, ০) ০০ “পরব শা এপ পু 

৩। পরুষ উল্তি লিই,রঃ বাক্য 

নু | 

৮) 

শত্রু) ইক | 

বাঁচ, যাডঞা করে । 

১০। ভংক্ষ্য) শরুড়। 



সম্তম সর্গ 1 ১৯১ 

ভ্যজিয়া যাঁদের ঘোর রণ 
অমরত। রে জুরশণ | 

হেন বীর দৈত্যরম্দ সহ 
যুদ্ধ দেয় এরূপ কে কহ! ॥ 
নিজ বল ন1 বুঝে অধম 
খদ্যোত ধ্বংসির্ভেচাঁয় তখ । 
উল্লভ্বিতে গিয়া বৈশ্বানরে 
পতঙ্গ আপন দোষে মরে । 
্রস্বকে জিমিতে শিয়া মার 
পাঁইল উচিত প্রতিকার ॥ 
নেইরূপ মারিয় মরে 
গ্রতিকল দর্শাও পারে ॥ 
কণ্টক দে কুরু-কুলাঙ্গার 
বিধিল উদ্ধার কর তার। 
অবিলম্বে যুঝ মহাশয় 
এই যুক্তি মোর মনে লয় 

৬1 খদ্োভ, জোনাকি “পোকা | 
৭| টবশ্বানর, অশ্ি ! 
৯। ত্রান্ধক, শিব, মন্দের । মারঃ কন্দর্প | 

১৩। কন্টক) কাট। এব ক্ষুদ্র শক্ত | 
৬ | 



১২২ নিবাততকধচ-যধ। 

শুনিয়া “্রধিল দৈভ্যগণ 
 মাররে যাররে নরে কহিছে বচন । 

আমি আগে নে হটে যারিয়া 
কবোঞ রুধির পিৰ উদর পুরিয়] ॥ 
এই কথা বলিয়া সকলে 

অহম্পূর্ব্িকাঁতে, বেগেগ্ধায় রণস্থলে। 
নাই অস্ত্র নাই যুদ্ধসাঁজ 

শূন্য হৃত্তে চলে যত দাঁনব-সমাজ ॥ 

কোন শুভক্রশিষ্য পাঁছে থাঁকি 
হেন কালে বলে যত দাঁনবেরে ডাকি । 

ফির বে রণ-সাজ লহ 

এ বেশে নযরে যাত্রা নহে যুক্তিনহ | 

বিপক্ষ যদ্যপি ক্ষীণ হয় 
তথাপি উপেক্ষা করা নীতিনিদ্ধ নয় । 

পপ এপ শপ 
পাপ পপ উস 

মর ৬ পট লি লা আসক এ জল উপজাজা। 

৪ | কবোষ ঈষদু উষ্ণ অর্থাৎ টাটকা | 
৬। অহম্পর্িকাতে, আনিই পুর্বে নি আামিই. 

পুর্বে যাই, এইরূপে | 
৮1 দানব সমাজ, টদন্তা সমুহ। 
১২ । যুক্তিসহঃ মাহা! যুকি সহিততে পারে অথাং 

যুক্তিযুন্ত' | 



সপগুম সর্গ। ১২৩ 

নিরস্ত্র হইলে বীর, তারে 
ছুর্বলে জিনিতে পাঁরে তীক্ষ-অস্ত্রলারে ॥ 

যে কেশরী নখদংস্রা! হীন ' 
কি আশ্চর্য্য তাঁরে শূঙ্গে মারিবে হরিণ 

বিশেষত বাঁসবতনয় 
নাধারণ বীর জ্ঞানে অবজেয় নয় ॥ 

মে যে বলী বাঁসব হইত 
বাঁসবে জিনিয়াছিল খাগুব দহিতে ৷ 

আমাদের অংশ লুযোধন 

অজুর্নের ভয়ে সদ] সচকিত মন ॥ 
এজন্যে আমার মনে লয় 

উপযুক্ত সঙ্জা করি যুঝ দৈত্যচয়। 
লহ অস্ত্র, পরহ লন্নাহ 

আরোহ ছঃসহ যেবা রথ গজ বাহ ॥ 

এজাহার ২8৮৯০ পিজা খর, ল 

২1 অক্সরসারে, অস্ত্রস্বরূপ বলদ্বারা। 

৬1 অবজ্জেয়ঃ অবহেলা করার যোগা | 

৯| সুযোধুন, ফৃতরাষ্ট্রের পুত্র ছূর্যেযাধন | 
১৩। সন্নাহঃ কবচ সাঁজোয়া। 
২৪ | আরোঁতঃ আরোহগ কর বাহ) শঙগ। খোড়।। 



১২৪ নিবাতকব্চ-বধ 1 

শুনি বেছি সাধুবাদ দেয় 
শ্রুত ও অশ্রচ্ত প্রায় কেছ করে হেয়। 

কেহ কহে ভীরু এই জন 
ভীরু সহ অস্তঃপুরে থাকুক এখন ॥ 

অন্যে বলে বৃদ্ধ-বাক্য ধর 
নীতি-অনুনারে দবে রণ-সাজ পর। 

তার বাক্যে সবে দিল সায় 
ফিরি কেহ দংশে কেহ অস্ত্রগৃহে যায় ॥ 

তন্ধু ঢাকে আয়স-দংশনে 

বর্ষাকালে শৈল যথ| আচ্ছাদিত ঘনে। 
যণিষয় শিরন্ত্র মাথাতে 

উদয়ারি-শৃক্ষে যেন চুর্ধ্য শোভে পরাতে ! 

বউ, আপস পিএ ৬৮, পাপা আত উরস শন সপ শন 

খু 

৩। ভীরু, ভগ্াভুর | 

৪ | ভীরু সহ, স্ত্রঈদিগের সহিত । 

৮1 দৎশে? কর্ড পরিধান করে। 

৯| আঁয়ম দৎশনে) লৌহ নির্মিত কবচ দ্বারা | 

২১ ৮ শিরুস্্র, যুদ্ধকালে মাথ। ছাকিবার মুকুট বিশেষ । 



সগ্রম সর্ণ। ১.৫ 

অঙ্গলিতে অঙ্জ,লিত্র দিল 
পঞ্চশীর্ষ ফণী যেন ফণণ বিষ্তারিল। 

অনন্তর অস্ত্রালয়ে গিয়া 

সকলে লইল অস্ত্র বাছিয়া বাঁছিয়া ॥ 
কেহ বা লইল ধন্ুঃ শর 

কেহ নিল অনি, চর্দ্মর-ভূযন্তী, তোঁমর । 
পরিঘ, নাঁলীক, ভিন্দিপাল, 

পরশ্বধ, গদা, খড়ি, শুল, করবাল। 
স্কুরপ্র, শতঘী শর্ত, প্রাস 

নারাচ,ঃ যুষল, শেল, দণ্ড, নাগপাশ। 

মুদ্গার, সাক্ষাৎ যেন অন্ত 
পর়্িশ, কুট মুদগর, চক্র, বুসদস্ত"। 

নানাবিধ অস্ত্র শস্্ম গ্রাম 

লইল যতেক তাঁর কত কব নাম। 

দৈত্য-মেন। সাঁজিল ভীষণ 
ইন্দ্রধন্থ করকা বজেেতে যেন ঘন্গ | 

পপর সা ওটি সপ পিস পপ পবা ০ এ ষ্ সি সপ ভু 

১৩। অস্ত্র শস্ত গ্রামঃ অস্ত্র শস্ত্র সনুহ |... 

১৬ | করকাঁ, মেঘ হইডে যে পাঁথর পড়ে! 



১২৩ নিধাসভকবটচনহধ । 

অনীকিষ্কী শৌভে চতুরঙ্গে 
পদাতি স্যন্দন আর মাতজ ত্রক্ে ? 

ঘন বাজে বিবিধ বাদিত্র 
আনক পণব শঙ্খ হুন্দৃভি বিচিন্ত 

যাত্রাকালে দানব'চস্ুর : . 
অশুভ নিধিত দৃষ্উ হুইল: গ্রচুর । 

সহসা! হইল উন্থৃকাঁপাত 
প্রতিকূল বহিতে লাগিল চণ্ড বাঁত। 

দক্ষ পাশ অবলম্থি সব 
শিবাগণ করে রব আবণ-উৈরৰ ॥ 

উড়িয়া পড়িছে যাত্রা-ক্ষণে 
মাংস-গুধু, গুধ কাঁক রথের কেতনে॥ 

অশ্বগণ পৃষ্ঠ দিকে যায় 
কশাঘাত করে তরু দয়ুখে না ধাঁয়। 

০০০০ 

১। অনীকিনী) €সন! ( 

৫। দানবচমুর) টদত্য সেনার | 

১০1 শ্রবণ উভরব, শুনিভে ভয়ানক ) 

১২1 মাঁৎসগ্ধু১ মাৎসলোভন, মাস আকাঁজ্ষী | 
কেন্তনে। ধ্জাতে |. ৃ্ 



সগুম সর্গ |. ১২৫ 

প্রয়াণে দস্তীর স্থলে পদ 

নেত্রে অশ্রু ঝরে গণ্ডে নাহি ক্ষয়ে মদ | 
রূক্ষবর্ণ জলধরাবলী 

অলক্ষিতে আচ্ছাদিল গগণমগ্ডলী। 

বাত্যাচক্র করিয়া ভ্রহ্বগ 

নৈন্যের নয়নে করে বালুকা-বর্ষণ | : 
বসুন্ধরা কাঁপিল লঘনে 

ধূমকেতু দেখা যায় ছ্রিবদে গগণে । 
রথধুরী ভাঙ্গে অকস্মাৎ 

অকারণে কোঁষ হৈতে হয় শত্্-পাঁত ॥ 
অন্তঃপুরে দৈত্য-বমিভাঁর 

কুচভাঁর হইতে টুটিল সুক্তাহাঁর। 
খসে হস্ত হইতে বলয় 

আতুরের ন্যায় কীপে সহস! হৃদয়। 
নিরখিয়। অশুভ লক্ষণ 

ভয়ে ভীরুতর হয় যত ভীরুজন । 
আপনে 

৫ | বাভ্যা-চত্রঃ ঘুরন। বাতাসকে বাভ্যা। কহে; তৎ* 

স্বরূপ যে চাকা । 

১*| কোষ, ভরওয়ার ইত্াদির খাঁপ। 



১২৮ নিবাঙকবচ বধ । 

ইতস্ত অরে নিরীক্ষণ 
ব্যাঘের গর্জন শুনি হরিণী যেমন ॥ 

বিশৃষ্বলে স্থলিতেছে গতি 

ধাইয়া তথাপি সবে যায় প্রিয়প্রতি। 
পথ আগুলিয়া যত নারী 

মেনাঁর সমুখে দাঁড়াইল নারি সারি । 
রাজদারা দেখিয়া বাহিরে 

সৈন্যগণ আঁধি মুদি পৃষ্ঠ দিকে ফিরে । 
উদ্তণন্ত নয়নে রামাগণ 

বাম্পরুদ্ধ কণ্ে কহে গদ্গাদ বচন || 
অমজল-ভয়ে ন! কীন্দিয়। 

দয়িতে নিষেধ করে বিনয় করিয়া । 

দৈত্যরাঁজ ক্ষান্ত হও রণে 
হৃদয় মোদের কাঁপে উত্পাত দর্শনে ॥ 

ভূকম্প নির্ধাত অবিরত 
নভ আবরিছে ভস্মবর্ণ মেঘ যত । 

শুনয়াছি মাঁনবের ভয় 

উপজিবে দৈত্যকুল হাসের সময় । 

৩1 বিশ্বঙ্ঘলেঃ বেআড়া রকমে । 



সপ্তম সর্গ। ১? 

অদ্য বুঝি আনিল মে জন 
বদ্ধ-ছর পুরে রহ না করিহ রণ । 

ইজ্্রকে জিনিলে বহুবার 
কোঁন কালে না হইল অশুভ সঞ্চার 

শুনি হাস্য করে দৈত্যগণ 
স্রীবাক্যে অবজ্ঞা করি বলিছে তখন। 

প্রেয়দি কি ভয় আছে তার 

অমরে জিনিতে পারি মত্য কোন ছার ॥ 

ক্ষণ মাত্রে মারিব তাহারে 

অবরোধে থাঁক শিয়া ভয় পরিহারে। 
এ নকল নহে তো! উত্পাঁত 

বু দিন হয় হেন ভূকম্প নির্ধাত॥ 
আজি ইহা নহে অসম্ভব 

বাঁয়স-তাঁলীয় ন্যায়ে হইল এ সব। 
গ্রচণ্ডসমীরে কিবা ভয় 

সাগরের কুলে ইহা প্রতিদিন হয়। 
৮ 

পপি কাক পপ ঠাট্টা 
িপথিাননিগাপপিজরিরারারাাদিরগাজাররাজজ। 

১০। অবরোধ, অন্তঃপুর | 
১৪। কায়সভালীয় ন্যায়, কাঁকভাঁলীয় ন্যায়--যথ] 

ভালগাঁছে কাঁক পড়ার পরেই কোন অন্য কারণ বন্শতঃ 
ভাল ফল পতিভ হইলে যেরূপ হয় ভাহার ন্যায় | 



১৩, নিবাভতকবচ-বধ | 

আশ্বাঙ্গিয়া এরূপ বনে 
অন্তঃপুরে পাঠাইল যত রামাঁগণে। 
অনন্তর উত্পাঁত সকল 

তৃণ জ্ঞানে গণি দৈত্যু যায় রণস্থল ॥ 
ওতে 

চলে সাঁজিয়! বাহিনী চাঁরি অঙ্গে, 
মদে মাতিয়া ঘোর সংগম রজে। 

ধ্বনে চক্রনেমী, শিখী মগ্ন তোষে, 
যথা পুক্ধরাবর্থকাতো দ-ঘোষে ॥ 

হয়ে হেষিছে, বংহিছে মত্ত হাতী, 
অহঙ্কারি-হুক্কার ছাড়ে পদাতি। 

২৬ আত নিযে সান 

৫ । বাহিনী, সেন।। 

৭1 ধ্বনে, শঙ্দ করে| চক্রনেমী, চাকার প্রান্তভাগ। 
শিখা ময়ূর | 

৮। পুক্ষব্রাবর্তকাস্তোদ ঘোষেঃ পুক্করাবর্তক নামে 
যে মেঘ ভাহাঁর শব্দে | 

৯| হয়) ঘোড়।। হেযষিছে), শন্দ করিভেছে। 

বংহিছে শক করিতেছে ! 



গুন সর্গ | 5 ৯) 

ঠনাঠন্ করে শব্দ ঘণ্টা সহজে, 
রহহ ক্ষেড়িছে যোধরন্দে অজজ্রে ॥ 
ধনৃষ্টস্করে কেহ বা তীব্র রোষে। 
বণাবঞ্জণ। বাজিছে খড়া-কোঁষে । 
ফুকে কেহবা] শঙ্ নিঃশস্ক চিত্তে, 
বিশাল ধ্বনি ব্যাপিল ব্যোম ভিত্তে | 
দৃঢ়ে বাঁজিছে তৃর্ধ্য ডষ্কা প্রকাণ্ড, 
সুগভীর ভেরী তুরী বাদ্যভাঁগু। 
উঠে সর্ব নির্ঘোষ একত্র হৈয়া, 
শুন! যাঁয় দুণ! প্রতিগ্বান লৈয়া ॥ 
মহ] নিষ্কৃতে সফি নংহার ক্ধালে, 
যথা উচ্চরে শব্দ কঁলোল মালে। 
শুনে লাগয়ে কর্ণরন্ধ্ের তালা, 
ত্যজে গর্ভ নে, গর্ডিণী যেই বালা | 

ই। ক্ষেড়ছে, সিহহনাদ করিতেছে | যোধ, 
যোদ্ধা । অজত্রে, অনবরত | | 

৬। ব্যোমতিত্বে, গগণস্বরূপ যে ভিত্তি অর্থ ভিত 
ভাঙা ব্যাগু করিল । 

১২ । উচ্চরে, উথ্থিত্ত হয় | কল্লোলমালে হত শরন্দ 
শ্রেণীস্তে | | 



১৩২ নিবাভকবচ-্বধ! 

সমুদ্রোদকৈ সেই শব্দে তরাসে। 
মহাঁপ্রাণি বন্দে ত্জি প্রাণ ভাসে। 

হিয়া শুক্ধ কাঁপে মহেক্ড্রের। ভীতে। 

পড়ে তৎক্ষণাৎ ভ্াদিনী যেদিনীতে ॥ 

সুরারাতি-নেনার চগুপ্রভাঁপে, 

পদাঘাত বেণে ধরা-বিশ্ব কাপে। 

ধরে কষ স্যস্টে ধরিত্রী অনস্তেঃ 
ভরে কুঞ্চিত-স্বন্থ দস্তী দিগস্তে | 

উড়ে দিগিদিগ্যাপিয় ধুলি রাশি, 
দিনেতে দিনেশের আভা বিনাশি । 

অম। রাত্রিতে «ধন গাড়ান্ধকারে, 

হঠে আবরে লোক দৃ্চি প্রচারে ॥ 

পরার, রস ০ম | 8 শিফন সেও আনাই 

৪। ভ্রাদিনীঃ ইন্দ্রের বজু। 
৬। খরা-বিশ্ব, পৃথিবী মণ্ডল । 

৮| ভরে কুঞ্চিভ ইত্যাদি, দিগন্তস্থিভ ঘে লকল হস্তী 
অর্থাৎ দিগ-হস্তী) ভাহারা দৈভ্যসেনার পদ-ভরে ক্ষন্ধ- 
দেশ আবুগ্চন অর্থাৎ কৌকড়া করিয়্াছেশ-গ্রসিদ্ধি 

আছে দিগদন্তীর1“পৃথিবীকে স্কন্ধে করিয়া আছে 

১২1 হঠেও বলপুর্বক | আবরে, আচ্ছাদন করে| 



লপ্তঘ নর্থ | ১১৩ 

করে গর্ভবান-্থিতিজ্ঞান, লে;কে, 
মজে চক্রচক্রী বিয়োগের শোকে । 

পয়োদত্রমে ভাকিছে স্তোকপাখী, 

রছে মুত্রিয়া পদ্মিনী প্-আধি। 
পড়ে বারিতে ভুরি ধূলীর রাঁশি। 
ধরে হুপ্ধনিন্ধু প্রভা, অস্বরাঁশি। 
চমু-মস্তকে রেণ্পুঞ্জের পাতে, 
ধল] কেশদাড়ী যথা বুদ্ধতাঁতে ॥ 

রজোধ্বান্ত মধ্যে জ্বলে অস্ত্রমাত্রে, 
যথা বিদ্যুদাভা ঘনাচ্ছন্ন রাত্রে। 

মহারেগুতে অন্ধকাঁর-এ্রভাবেঃ 

অভেদে ত্বিলোকী রহে এক ভাবে ॥ 

পপ পাটই এসপি 48088 থাত জাশরনারারিনরট 

২ 1 চক্র চক্রী, চক্ষবাক ও চক্রবাকী, চখাচখী। 

৩। স্ক্তোকপাখী, চাতক পক্ষী । 

৪1 পগ্গিনী, পৃক্করিণী, পদাযুক্কা সরমী | এই কাঁৰো 
যেষে স্থলে পদ্মিনী নলিনী প্রস্ভৃতি শঙদ আছে দেই 
খানেই এইরূপ বুকিতে হইবে | 

৮| বদ্ধতাঁতেঃ বৃদ্ধ দশাতে, বুড়। হইলে | 

৯| বূজোধ্বান্ত, ধূলাঁর অন্ধকার | 
১২ 



১৩৪ নিবাতকরচ-ঘধ | 

নুরারাঁতি-নির্ধাণ দেখে তথাপি, 

রহে নির্ভয়ে জ্যক্দনে পার্থ চাঁপি। 
বনে শৈলপৃষ্ঠে যথ! বৈনতেয়, 
ভুজঙ্গপ্রয়াঁতে করি জ্ঞান হেয় | 

ও নই উতর 

পুরদ্বার হইতে নির্গমি দৈত্যবল, 
সহসা পশিল গিয়া সমরের স্থল! 
জোয়ারে নদীর সুখে সারের জল,' 
আসিয়া প্লীবয়ে যথা বেগে ভুমিতল ॥ 
গিরিগুহ! হইতে দিনান্তে ধ্বাস্তমল, 
নিষ্ক মি আক্রমে ষেন গগণমণ্ডল। 

রর লাগ | কাব পাপা রক রাধা পতন পঞ্জাব ১০ সেন 

১। স্ুরাঁরাতিঃ অস্থুরঃ দৈত্য | 

৩। টৈনভেয়, গরুড়ঃ 

৪। ভুজলপ্রয়াতে; সর্পের প্রয়াণে । 
৯ খ্যান্ত মল; অন্ধকার, স্বরূপ মলা: 
১ | নি ,মি, নির্গভ হইয়। | 



সপ্তম সর্প । ওুখ 

ঘামিনীর মুখে যেন ছাড়িয়া পলুল, 
গ্রামের ভিতরে পশে বন্য ক্রোড়দল 

ইতি স্্রীযমহেশচক্র্র-ক্ত। নিবাঁতিকবচ-বধে 
মহণকাঁব্যে সিবাঁতিকবচ নির্ষাঁপং 

নাম অগ্তমঃ অর্থঃ। 

শা পাস পাক ৮ পপি ৪প ৯৯ পোপ উনিা৯তস। পরবাস করা 

১। পল্ুলঃ €ভাঁবাঃ অপ্প জলাশয়! 

হ। ক্রোড়দল, শুকর সকল । 



১৩৬৬ নিবাজকরচ-হধ | 

'কআফ্টম সর্দ । 

হরর উতর াডিতরাি 

দৈত্যসেনা আগত দেখিয় ধন্ঞয়, 
পূর্ব মুখে শুচিমনে স্মরে অস্্রচয়। 
নরলোঁকে দেবলোকেঁ ধত অস্ত ছিল, 
দেবমুর্তি ধরি নবে তখনি আদিল । 
কিঙ্করে যে আ্জ্রা হবে বছিবে অচিরে, 

কহিয়া! হইল লীন বীরের শরীরে | 
অস্ববলে বীর-নিংহ প্রতপে দ্বিগুণ, 
ডাঁক্করের তেজে যেন রাত্রিতে আগুন ॥ 

তেদঃপুঞ্জে সুছুষ্পে ক্ষ্য হইল বিক্রমী, 
নুর্ধ্য যেন নভোমধ্য ,নিদাঘে আক্রমি | 

খালী ৮০ শর্ত আতাউর বকর 

৫1 অচিরে, অবিলকে, শীষ! 

৪1 গ্রভপে, প্রতাপঘুক্ত হয় 1. 

৮। তাস্করের ইভ্যাদি | প্রসিদ্ধ আছে রাত্রিতে 

সূর্য্য স্বীয় তেক্গ অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া অস্তগন্ত হন। 
৯। সুদুষ্পেক্ষা) যাহ! অভিকষ্টে দেখিতে পার। 

হ্য়। 



অধ্টষ্ সর্গ | ১৩৭ 

অনন্তর কম, দেবদত-নামধে? 
ফুঁকাইল প্রগুণিত-নিস্বনে কৌন্তেয় । 
ভূমি ভূষিধরে ফেন করিয়া বিদীর্ণ, 
নিথিষে হইল ধ্বনি দর্ধদিকে কীর্ণ। 
রণ-শঙ্ বাদ্য শুনি ফান্তণির এঁতি, 
প্রতিশব্-ছলে সিন্ধু দিল অুষতি ॥ 
শ্রবণকুহুর যেন হুইল বধির, 
চমকিল তিন লোফ লহ! অধীর । 

শবে স্তব্ধ হয় দ্বর্গে দেষ সমুদায়, 
বুঝিল যুবিতে শস্ব অজ্জ,ন বাজায়। 
কুরাসুর স্ুরুমুনি গন্ধব্ব কিয়র, 
উহুসুকো আকুল সবে দেখিতে সমর 
কার্য পরিহর্ি মিজ নিজ যানে চড়ি, 
রণস্থলে ব্যোমভলে চলে তড়বড়ি ॥ 

আমিলেন এরাবতে আরোহিয়া হরি, 
বাঁমার তিলক বামে ইন্দ্রাণী জন্দরী 

অতি সী বসএ০০ 

১। কন্ব,2 শশাখ। 

২1 প্রগুণিত) যাহা গুপন করা হইয়াছে 
৩। চ্ছুমিখর, পর্ন | 

১&। হরি, হত । 



ক নিযাতকষচঘখ । 

জ্ঞান হয় উষ্ণ! ল্গে জআনক্ষ দমন, 
জজন কৈলাস শৃঙ্গ কলা আঁগযম | 
শিরে ছত্রনিচিঅ পৌডিছে শু্র-ছবি, 
পূর্ববাহ্েতে পূর্ববাজিয় উর্ধে যেন যি । 
দেবতা তেঝিশ কোটি চৌদিকে বেডিয়া, 
কুলাচল রছে যেন জমে খোরিয়া ॥ 
রণ-মূখে হত ধোখ গ্রহণ করিতে, 
লক্ষ লক্ষ দুরাজদা ক্সাধিল স্বারিতে। 
বেশ তৃষা কাপের ছটাডে লয় চিতে, 
মেঘ বিন! নন বুঝি থ্যাপিল তু্ডিভে । 
আনিয়া শনক আদি অণ্তর্ধি যগ্ডল, 
বাত্রে যথ!, অলঙ্করে ডখ নতস্তল । 
চিত্ররথ বিশ্বারনু যুদ্ধ দেখিবারে। 
উত্তরিল। গন্ধর্ব পৃতন পরিবারে | 

লচএলাওনগ্াকাারারাগাাকাও বা রনজরঞ্পজথধ, 

১। অনঙ্গ-দনন,। শিব, মন ।দেহ। 
১1 শত্র-ছবি, খল কাত্তি হৃক্ত। 

৭1 যো? যেসব! 

১৭ অলক্করে, সুংশাভিত করে । ৃ 

২৪ 1 গবন্ধর্ন গন! পরিহাবে, গন্ধ জাতীয় লৈন/ন 
পরিবৃত হইয়া। 



আন্টম মর্শ। এত 

ওস্ক কিন্তু সিদ্ধ ধক্ষ-অনুচরে, 
কুবের পৃঙ্শপক রখে অস্বর আধরে । 

পাতাল করিয়া! শৃখ্য শূন্য আবরিয়া, 

বাস্ছুকি প্রস্থৃতি দাগ আসিল ধাইয়া | 
বিজয়ের প্রতিকূলে আঁকাঁভিফি বিজয়, 

আদিল অশুর রক্ষঃ পিশাচ নিচয় । 

"দৈবযোর্নি যত আছে শবে সমুৎাক, 

দেখিভে আপিল সেই রণের কৌতুক & 
শরৎ সময়ে পরঃ যেন পদ্ফুলে। 

মস্ক,ল হইল ব্যোক্ন তথা দেখক্ুলে । 
উর্ষে থাকি দেখে যুদ্ধ অমর সকল, 
চম্তি সিংছ্ে রণ ধা ছেরে পাখিদল ॥ 

নিবাতকবতগাশ প্থধে আলিয়া, 

বেরিল পার্থের রথ চৌদদিকে বেড়িয়া | 
শিশির লময়ে ঘোর কুয়াশা যেমন, 

পূর্বাহ্ন তপন বিশ্বে করে আবরণ ॥ 

শগাকণ  গটসসপিএিসবরপ বকে গীকপািন 

৫| বিজয়ের! অঙ্গনের | 



১১৬ নিবাতকধচ-বধ। 

বক্ষ চক্ষু ঘুরাইয়া স্তরস্কুর মত, 
সরোষে পরুষ ভাষে দিতিন্ুত যত। 
রে কৌরবাধয | ভোর সাহস হূর্ঘঘর? 
ক্ষুধিত হরত্যক্ষ-মুখে পড়িলি পাঁমর ॥ 
যুবিতে ভূর্বঘদ্ধি তোরে দিল কোন জন, 
ডাক তারে সে আনিয়া রাখুক এখন। 
বুঝিয়াছি বানব দিয়াছে পরামর্শ, 
তোর প্রতি ছিল ভার পূর্বের অমর্ষ ॥ 
শচীর চাতূর্ধযাবর্তে, অথবণ পড়িয়া। 
মরিলি রে স্তুঢ হিতাহিত না! বুঝিয়!। 
বিমাত1 দপতীঙগুছে যেরূপ প্রণয়, 
অহি আর নকুলেও তার তুল্য নয় ॥ 
ংহারিতে তোরে শচী করিল কৌশল, 

তাহার কথায় মতি দিল আখগওল। 

০০০০৩ 

১। তরগ্ু্ নেকড়িয়। বা, ব্রাম্থ বিশেব। 

২ | পরুষ, নিষ্ঠুর কথা, 

৪1 হর্যাক্ষ, সিহহ) ৫কশরী | 

৯। চাতুর্ঘ্যাবর্তঃ চাতুর্ধয স্বরূপ আবর্ত) জলের 
পাক! 
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তুই মলে শোকে কুস্তী মরিবে নিশ্চয়, 
দূর হবে পৌঁলোীর সপড়ীর ভয় ॥ 
যা হউক-সৈ হউক তোরে মংহ্াঁরিব, 
প্রণিপাত অনুনয় কিছু না মানিব | 
হুর্য্যোধন জনে তুই কাঁরস্ বিরোধ, 
তেই তোর প্রতি-'আছে আমাদের ক্রোধ ॥ 
চিরদিন পক্ষপাতী মোর] তাঁর প্রতি, 

স্বভাবে পদ্দের গুণে বন্ধ দিনপতি। 
তার ভয়ে পলাইয় স্বদেশ হইতে, 
এখানে"পড়িলি পুন ঘোরতর ভীতে ॥ 
রগ যেন এড়াঁইতে তরক্ষুর দাঁয়, 
প্রবেশে ভীষণ নিংছ ষেবিত গুহাঁয়। 

প্রথমে বধিব ভোঁরে মরিষে পঞ্চাতে, 
অবত্ে পাঁগুৰ চারি শোক শল্য পাতে । 

«ই । শীলোমী, ইন্দ্রাণী, শী! 
৫ | দূর্যোধন সনে ইত্যাদি । মহাভারতে আছে 

দুর্মেধন দৈস্তাদিগের অংশে জাভ। 

১৯ ভীতে) ভয়েতে; ভী, ভগ্ন 
১৪। শেক শলা পাতে) শোক ম্বন্ধপ যে শল্য অস্ত্র 

বিশেষ ভাহার পতনে । | 

পশরকঞঞপ পীজও্া৯০ ২০০ কিপার পাহারা 



১৪২ ' নিধাতিকহচ-যখ | 

নিক্ষণ্টকে ধার্ভরাহ সামাজ্য ভূঙ্জিবে, 
তোদের নিবাপকাধ্য ক্লপাঁতে করিবে। 
দ্রৌপদী হইবে যোগ্য! মহিষী তাঁহার, 
নৃপ বিনা বাঁনরে কি সাজে মুক্তশহার ॥ 
নানাবিধ কটু বাক্যে দৈত্যরাজখণ, 
এই ৰূপে বীভৎুসুকে করিল ভহু“সন। 
কাঁলকুটে ভরাইয়া অজ্জঃনের কান, 
পশিল মে বাক্য ছদে যেন দিদ্ধ বাণ। 

ঈষদ্ অধর্ষে পার্থ স্ষ,রিত-অধর, 
অস্তোদ-গমীর স্বরে করিল! উত্তর |. 

পারাজািটাতীধাধা। | পার) 

১ নিষ্কণ্টকে, পাঁগুব রূপ ক্ষুদ্র শত্র বিহীন হইয়। | 
ধার্ভরউ,, ধৃতরাষ্টের পুত্র দূর্য্যোধন। 

২। নিবাপ কার্ধ্য। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে ভিল- 
তো য়াহীলি প্রভৃতি দেওয়। যায় তত্ন্বরূপ ক্রিয়া। 

৬1 বীতৎন্ুকেঃ অজ্দুনকে | 
৮1 দিদ্ধ বাণ বিষাক্ত ভীর | 
৯। ঈষদ অমর্ষে, অপ্প ক্রোধে । স্ফ,রিভ-অধরঃ 

হার নীচ ওষ্ঠ কাপিতেছে ! 

১৭ | অস্ভোদ গন্ভীর | আস্তোদ১ মেঘ ভাহার ন্যায় 
গম্ভীর 
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উজ্জ্ণন্বি বচনমাত্রে বীর কেহ নয়, 
শাক অধ্যয়ন মাত্রে ধীর কেব। হয় ॥ 

দীর্ঘ যজ্রসুত্র যাতে শা হয় ব্রাহ্মণ, 
কেবল বিজয়ে রাজা না হয় কখন । 

উত্নাহেভে জানি বীর ধৈর্যেয ধীর জানি, 
ব্রহ্মজ্তানে ত্রা্ষণ, রঞগ্জনে রাজা মানি ॥ 

কার্যেতে প্রকাশে গুণ গুণী যেই জন, 
শরম্মেঘ সম বৃথা না করে গজ্জন। 
তপন নিঃশব্দে তপে, মৌনে অমি দে, 
শ্লীঘা বিন] সর্বংসহ1 নর্ধ ভাঁর সহে | 

শক্তি থাঁকে গ্রকাঁশহ বীরত। বিভব, 
গাণ্ডীৰ ধরিয়া! এই রছিল পাঁওব। 
করিয়াছ মহেক্ছ্রের বু অপকাঁর, 
মোর হস্তে লহ অব্য তার প্রতিকার | 
লবাঁরে করিব ক্ষণে যমের অধীন, 

দশ দিন চোরের স্বাধুর এক দিন । 

সাতকাহন এরর - এনা ঢাবির রাও 

১। উক্ভ্ি ভেজন্বী। গর্ষিভ। 

১০। সর্বৎসহ?, পৃথিবী । 



১৪৪ নিবাসতকবচ-বধ। 

এইখাত্র বলিয়৷ গাঁগ্ডীব ধনু ধরি, 
নিরীক্দ্র-গৌ'রবে বীর রছে রথোপরি ॥ 
বীর্ধ্যমদে মাঁতিয়া রুধিল দৈত্যকুল, 
দানব মানবে যুদ্ধ বাজিল তুমুল । 

সিংহনাদে গজ্জিয়া হীকিয়া স্ব স্ব নাম। 

দৈত্যগণ ছাঁড়ে খরতর শরগ্রাম ॥ 

কোন মগ মারে ভল্ল ধনু উল্লামিয়া, 

অন্যে হাঁনে কর্ণি বাণ আকর্ণ টানিয়া। 

কেহ মুগ্ে অর্থচন্্র বাণ শিতধার, 
বিপাঠে অপর ভট করিল গ্রহ্থার ॥ 

ক্ষিগ্র কেহ ক্ষুরপ্র চালায় দীপ্রতর, 
অন্যে ছাঁড়ে শঙ্কাকারী কষ্কপত্র শর। 
ত্যজে কেহ কর্মনখ বাঁণ মশ্মুভেদী, 
অন্তকাঁরী বশুদদন্ত কোন অস্ত্রবেদী ॥ 
বিবিধ আতুখ ক্রোধে ছাড়ে দৈত্য যোধ, 
মহন! হইল শরে সুরপথ রোঁধ। 

আর কপ | পি 

২ | গিরীক্দ্র-গৌরবে | শিরীন, হিমালয় বা সুমের, 

তাহার যেরূপ গরিষা লইনপ গরিমাতে। 
১১ ক্ষিপ্র, লীগ্ব | দীগ্রভরঅতিশয় দীপ্তিযৃক্ত ব। উদ্জুল। 
১৬ আুরপথ, আকাশ । 
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দীপ্ত শরজাঁল ব্যোঁষে লার্গিল শোঁভিতে, 
খদ্যোতভ আবলি যেন বর্ষার রাত্রিতে ॥ 
বিরল শরাসার পার্ধের রথেতে।, 

জলধারা পড়ে যেন শৈলের পৃষ্ঠেতে 
ইধুবর্ষে আচ্ছাদিত হইল স্যন্দন, 
শলভ পতনে ঢাকে পাদপ যেমন ॥ 

বৈরীর বিশিখ বৃষ্টি দৃষটে পাগুজুত। 
চগুরবে গাণ্ডীব কোঁদণ্ড টানে দ্রুত | 

ভীমাহ্জ তভুঁজবলে গজ্জিল শিঞ্জিনী, 
শিরিপক্ষ চ্ছেদে ষথ! ইন্দ্রের হাঁদিনী | 
ধনু টস্কারিয়! বীর তৃপীর হইতে, 
তুলিল অত্বুলতর শর আচম্িতে | 

২। খদ্যোজ১ জোনাকী পোকা 
৩। শরাসারঃ বাণ বৃফ্ি। 
৫ 1 ইযু বর্ষে, বাপ রর্ষণে। 
৬। শলত, পতঙ্গ এক প্রকার কড়িঙ্জগ 1 
৮ | কোদণু) ধন্গুঃ | 
৯৪ তীমানুজ স্তুবলে; অন্ডরনের বাছবলে আকুষ্ট 

হওয়াতে । : শিষ্জিনীঃ ধনুকের ছিল! বা ৭ 
১*। ভ্রাদিনী, বস্তু! 
১২। অভুলম্তর, ধাহার ভুলনা হইতে পারে 'ন1 | 

৯৩ 

০০ 
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আঁকর্ণ টানিয়া ও৭ গুণাট্য ফাস্তূণ, 
শত শত শিত বাঁণ এড়ে পুনঃ পুন ॥. 
তাঁরা হেন ছুটে তীর বেগে অনর্গল, 
চাঁকে ঢেলা দিলে যেন মৌমাছি সকল । 
অর্জ ৰের রাণামি দৈত্যের শরবণে, 
দহিল পূর্ববেতে যেন খাঁগুব কাননে ॥ 

নিমিষে বৈরীর বীর বাণ বিনাঁশিয়া, 
লারাচ সন্ধান করে ধনুতে হাতিয়া । 

অলক্ষিতে প্রক্ত্যেক্ক দাঁনবে লক্ষ্য করি, 

দশ দশ নাঁরাচ এড়িল নরহরি ॥ 

গাণ্ডীব হইতে যেন সমান সময়, 
শ্বাজিয়া বাহিরাইল নারাচ নিচয় । 
ভূতেশের জটাজুট হইতে যেমন, 
অংহারে নির্গমে বেগে আশীবিষগণ ॥ 

গরুড়ে দেখিলে সর্প নিবর্থে তরাঁসে, 
অমোঘ পার্থের কাখ গরুড়েও নাশে । 

১০। নরহরি, মনুষ্যামখ্যে সিংহের নর অর্থাঁৎ 
মানব শ্রেষ্ঠ, অজ্ঞুনে। 

১৩। ভূতেশ, মহাদেব, শির । 

৯৬। অমোঘ, অব্যর্থ | নাশে? নাশিতে পারে! 
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নারাচের আঘাতে অনেক টত্যসেনা, 
মরিল উগারি মুখে রক্ত আঁর ফেনা ॥ 

কেহ বা হইল হত কেহ বা আহত, 
হস্ত পদচ্ছেদে কেহ কুয্ীগ্ডের মত । 

সহম] মস্তক কারে? পড়িল ধরায়, 

কবন্ধের ম্যায় তরু পুর্ববেখে ধাঁয় ॥ 
সারথি বিনাঁশে কোন রথীর স্যন্দন, 
অবিরত ঘুরে মাঁজ বাত্যাঁর মতন । 

শরাঁঘীতে অশ্বারোহী পড়ে রণস্থলে। 
ব্যুহ ভাজি বেগে অশ্ব ধায় বিশৃত্বলে । 

করিকুত বিদারিয়া পার্থ ভীক্ষু শরে, 
ধশে আর মুস্তাফলে ধরা পুরণ করে । 

দেবলোঁকে উঠে কীর্তি পাঁর্ধের অচিরে, 
দেব-মুক্ত পুষ্পবৃ্টি পড়ে তাঁর শিরে | 

স্পস্ট পপ 

৬1 কবন্ধ, মস্তকহীন ভূত বিশেষ । 

৮ | বাত্যা1, খঘুরণিয় বাতাস | 

১০] বিশ্বঙ্থলেঃ বে আড় রকমে | 

১১। করিকুন্ু, হস্তীর কুস্ত। 
১৩। অহিরে৯* অবিলম্বে | 
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পার্থ-বাঁণে দৈত্যসৈন্য হইল আকুল, 
অনল-সাক্রাস্ত ৰনে' যথা মুগকুল। 

হেন কালে পুন শস্ব বাজাইল জিষ্ণ$ 
জনের লমরে পাঞ্চজন্য, যথ। বিষ, &. 
সে বিশাল নিনাঁদে কীপিল সমকাল, 
বৈরীর হৃদয় আর ধরা-চক্রুবাল,। 
বধির করিয়া! কর্ণ-কুহর অমনি, 

আট দিক্ হইতে উঠিল প্রতিধ্বনি | 
ভগ্নপ্রার ব্যুহ দেখি দানব সকল, 

অধিক ক্লুষিল যেন মত্ত দস্তাবল ॥ 

পাঁওবের রথ-পথ আগুলিল গিয়া, 
সু্ঘ্যেপথ যথা বিদ্ধ পুর্ববেতে বাড়িয়া & 
তুস্ক'র ছাড়িয়া পুর্বে নাম শুনা ইয়?, 
পুন অস্ত্রশস্ত্র এডে অজ্জ,নে লক্ষিয়া। 

গিরিকুট সদৃশ ভীষণ দরশন, 
ঘুরাইয়া গদা কেহ করিল ক্ষেপণ, 

৩। জি, অঙ্জন | 
৪। জনের সমরে১ জন নামক অস্ুরের সহিত্ত যুদ্ধে, 

৬। ধরা-চক্রবাল, পৃথিবী মগ্ডল। 
১৫ | গিরিকট), পর্বতের শ্রঙ্গ |. 
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অধর দৎশিয়া কেহ রাক্গীইয়। দৃষ্চি, 
ক্যফি সংহাঁরিতে যেন করে খর্টি-বুফি ! 
পরুষ গঞ্জিয়া কেহ পরশু তুলিয়া, 
একতাল গিরি সম আক্রমে ধাইয় ॥ 
শুল রোগ সদৃশ কেহবা শুল লয়ে, 
জ্বরের মতন ধায় ভীমারুতি হয়ে। * 

মুদ্গার ঘুরাঁয় কেহ মণ্ডলী করিয়া, 
পদভরে ধরা কাপে দেখি কীপে হিয়া ॥ 
কোন দৈত্য মূর্তিমতী যেন বীর-শক্তি, 
নমরে আসক্তি দর্শাইয়! ছাড়ে শক্তি। 
দণ্ডধর মোঁপর, হইয়া দণ্ডপাঁণি, 
পার্থ প্রতি ধাঁয় কোন দৈত্য অভিমানী। 
মাতলিকে বিনাঁশিতে কোন মহাবল, 
বেগে ধায় করে ধরি বিশাল মুষল। 
অন্যে চলে কোধ-মুক্ত নিশিত-অনিতে . 

যজ্তিয় পশুর ন্যায় অশ্খে বিনাশিতে ॥ 
০০০০০০০০ 

৩। পরুষ; নিষ্ঠুর 
১১ | দগুধর মোসর, যমের সদৃশ । 

১৬। যকজ্জিয় পশু, অশ্বমেধাদির অশ্বাদি 
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দেখিয়! মহেক্র-স্ুভ, ধনৃতে যুড়িল' দ্রুত, 
মাধব নামে অস্ত, ইন্দ্রপ্রিয় অস্ত্র, 

উলৃক1 হেন.বেগবাঁন্, ছুটে অস্ত্র খরশাঁণ, 
কাঁটে করি খান খাঁন, দৈত্যদের শস্ত ॥ 

বিপক্ষের শব্দ যত, নিঝারিয়া শত শত 

শর যুড়ে অবিরত,. পুন বীর চাপে । 
কি দক্ষিণ কিবা বাঁমঃ ছুই হাতে অবিশ্রীম, 

অব্যসাচী শরগ্রাম, এড়িল প্রভাপে। 

ক্ষণমাত্রে শরেশরে, অজ্জরন ছুর্দিন করে, 
মধ্যে বায়, না সঞ্চরে, ঢঁকিল আলোক । 

অন্যোন্যে যেন লাশ্বিয়া, শরগণ বেগে গিয়া, 

বিদারিয়া দৈত্যহিয়া, পশে,নাগলোক । 
যে ষথ। হয় গোঁচরঃ তথা তারে হানে, শর, 

পার্থের না সহে ভর, দৃ'ঝি ফিরাইতে । 
অরি-শিরে রণ স্থল, ব্যাপ্ড করে মহাবল, 

বীজ যথা ক্ষীবল, ছড়ায় ভূমিতে ॥ 

০ 

১৪ । নাগলোক, পাভাল। 

১1 কুষীবলঃ কৃষক, কুষান।, 
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রণে হয়ে কুতৃহলী, চালায় রথ মাতলি, 
ভূমে বহু দৈত্যে বলী, পাড়িয়া নিমিষে । 

বহু তরু অপ্পপ্রায়। অশ্বগণ বেগে ধায়, 

খুর দিয়! দৈত্যকাঁয়, হানিয়। হরিষে ॥ 
অঙ্জনের বাঁপপাতে, অশ্বের চরণাঘাতে, 

মাঁতলি মুতের হাতে, কশার প্রহারে। 

বহু ৈল যযাঁধীন, দৈত্যের৷ তরু অদীন, 
কাতর কি হয় মীন, পুজ্রশোক ভারে ॥ 

মৃত তুরক্র মাঁতদ্ধে, বিকট দানব অঙ্গে, 
তিলমাত্র যুদ্ধরঙ্গে, স্থান নাহি খালী। 

শিবা গৃধু কাঁক চিল, আ'নি করে কিল কিল, 
পিশাচ বেগে আদিল, দিয়! করভালী ! 

রণভূমি, পিতৃবন, হইল অতি ভীষণ, 
তাহে পুন ভূতগণ, কোলাহল করে। 

দুরে থাক দরশন, শুনিলে নে দিবরণ, 

হৃদয় কাঁপে সধন, শরীর শিহরে 

১৩] পিভৃবন, কশান। 



চ৫ই, নিবাতকবচ-বধ। 

শোণিতের অ্রেতন্বতী, বহে অতি বেগ্বতী, 
আবর্তে আকুলগতি, রঙ্গে বিষম ? 

রাশি রাশি ভানে ফেন, চর্ম ভামে কুম্ম হেন, 
হস্তী জলহম্তী যেন, পত্তি মীন-সম | 

সহ লহত্ হয়, মকর কুত্তীর হয়, 
কেশ শ্মশ্রঃ সমুদয়, হইল শৈবাল। 

বর্ম হৈল শিশুমার, রথ ধুরী সর্পাকার, : 
রথ-চক্র ভামে আর, যেন ঘড়িয়াল ॥ 

রক্ত-নদী রম-ভরে, বিস্তুত তরক্ত করে, 

সাগরেতে অভিনরে, দ্রুততর শিয়া । 

নুতন দয়িত1 সক্রে, অবিলঙ্বে স্ফীত-অক্রে, 
অন্ুরক্ত হয় রঙ্গে, জলধির হিয়! ॥ 

ভি উহ নাসা পারিস 

১। জতন্বভী) নদী । 

৩। চম্ম, ঢাঁল | 

৪ | পতি, পদাতিক টসন্য। 

৫1 সহত্ সহ হয়। হাজার হাজার ঘোড়া । 

টি শিশুমার, শুশুক। 

৯ | রক্তনদী) শোঁণিতের নদী, অথচ অগ্ুরক্ত! নদী। 
রসভরে, শোণতপ্বরূপ জলের আ'ধক্োেঃ অথচ অগ্র- 
রাগের আভিশষ্যে | 
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ধরণীর রক্ত-রজে, অম্বর রক্তিমী ভজে, 

জন্ধ্যার জলদ ব্রজে, ব্যাপিলে যেমন। 

রেণুতে চাকি অমনি, যেন পদ্মরাপ মণি, 

ধরিল অস্বর-মণিৎ লোহিত বয়ণ ॥ 

এরূপে অরি সংহরি, রণেতে নর-কেশরী, 
বনে যথা চরে হরি+ হরিণ মারিয়া! । 

তবু নহে মন্দবল, প্রশান্ত কি হয় বল, 

সাগরে বাড়বানল। সলিল দহিয়! ॥ 

সমর সময়ে তার, দেখিয়া ভীম আকার; 
যুঝিতে না পারে আর, দিতিন্ুুতগণ। 

ংলার সংসার তরে, হর যবে ক্রোখ ধরে, 

হেন কার সাধ্য করে, সে মুর্তি দর্শন ॥ 

অর্জনের শর, দানব নিকর, 
সহিতে নারিল যবে; 

নমুখ সমর, ছাড়িয়া সত্ব, 

পলাইয়৷ যাঁয় সবে । 
(০৯০ বা এক ২০ 

১1 অন্বর+ আকাশ, অথচ বস্ত্র। 

৪1 অন্বরমণি, সুর্য | 

৬1. হরি, ম্বিংহ্ | 



১৫8 

&৪ | কুশল, নৈপুণ্যশালী | 

নির্ধার্তকর্চ-বধধ | 

মায়াবী সকলে, নান! মায়া বলে, 

পুন যুঝিবার তরে, 

নভয় হৃদয়ে, অন্তর্থিত হয়ে, 

অস্বর-মগ্ডলে চরে ॥ 

দৈত্যে না হেরিয়া, হরিষে চাহিয়া; 
সুতের বদন পানে, 

রুবি দৈত্যকুলে, নাশিন্ সমূলে, 
কুম্তীসুত হেন মানে | 

আকার ইক্কিতে, বুৰিয়া তঙ্রীতে, 
মনের আশয় তাঁর, 

মাতলি ঈষদ, হালিয়! গদৃগদ, 
বচনে কহিছে সার ॥ 

জাঁনন! ফাল্গুণ, দৈত্যদের গুণ, 
কুশল তারা মাঁয়ায়, 

মীয়ার বিস্তারে, সাঁধুকে প্রভারে, 
এীক্রজালিকের ন্যায়! 

টি 

১৫। প্রভারে, প্রভাঁরণ। করে, ঠকায় | 

১৬ | খ্রন্দ্রজালিক, তেলকী ওয়াল, বাঁজিকর | 
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এখনে! দানব, মরে নাই সব, 
পার্থ হও সাবধান, 

পুন ধুর্তগণ, দিবে মায়া-রগ। 

এই করি অন্যান । 

ইতি ীমহেশচন্দ, কত নিবাভকবচ-বধে, 
মহাকাব্যে যুদ্ধারস্তো নাম 

অস্টম? অর্গঃ। 



১৫৬ নিবাতকতচ-বশখ 

নরম নর্গ 1 

ক্ষণমাত্র বিলম্বিয়, পার্থে জিন্িতে বাঞ্চিয়া, 
মাঁয়া বিস্তারিল দৈত্যগণ, 

কুপ্জরে নিরখি বনে, শুকর বুঝিয়া মনে, 
জাল পাতে কিরাত যেমন । 

হুঙ্কার ছাড়িয়া চণ্ড। বরিষে প্রস্তর-খণ্ড, 

অর্জনের রথের উপরে, 
গর্িয়! সলিলধর, যেন করকা-প্রকর। 

ধরাধর-পৃন্ঠে বুঝি করে ॥ 

৪$ 1 কিরাত, ব্যাধ ! 

৭| সলিলধর, ন্মেঘ। করকাগ্রকর, মেধ হইতে হে 
ল পড়ে তৎসমুহ | 

৮ | ধরাধর, পর্বভ। 
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বিস্তর প্রস্তর বর্ষে, ধহুতে পার্থ অমধে, 
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিল, 

গিরির শিলা বুঝিতে, রুষিয়। পক্ষ ভেদিতে।, 
ইন্দ যথা পুব্বে'বজ নিল। 

শিলা? পড়ে যথা যথা, তীক্ষু বাঁণে তথা তথা, 
পণ্ডিত পাব লক্ষ্য করে, 

শরের আঘাতে তৃর্ণ, প্রস্তর হইল চূর্ণ, 
স্ফুলিঙ্ক নির্গমে ঝরঝরে | 

হেন মতে ক্ষিপ্ত শিলা, ক্রমে বীর বিনাশিলা, 
দৈত্যদের জয়াশ। নৃহিত, 

হুঙ্কারে লক্ষিয় বীর, পরে শব্দবেধী তীর, 

ছাঁড়ি যারে প্রচুর অহিত । 

ছায়া দেখি ভূমিতলে, আকাশে কাহারো গলে, 
বিরিল বিষম শরজালে, 

৩। শিরির ইত্যাদি-গিরিশন্দে এস্াঁনে পর্বতে; 
অধিষ্টাত্রী দেবতা, অন্যথা পর্ধতের শিলারন্টি সম্ভব 
হয় না| যথা, পক্ষচ্ছেদোদ্যতৎ শক্রৎং শিলাঁবমর্শব 
পর্মভঃ | ইতি রদ্বুবৎশে ৪র্থ সর্গে ৪* শ্লোক । 

১৪ 



১৫৮ নিবাসভকবচ-ঘধ॥ 

রুষ্ধার বরণ দিনে, মতস্য-চক্র-স্থিত মীমে 
বিভেদিল থা পুর্ব কালে । 

র্যর্থ দেখি শিলা বৃ্ি, পুনক্চ মায়ার-স্যফি 
দৈত্যগ্রণ দণ্ভে আরস্ভিল, 

ঝম বম বৃষ্টিপাত, জন সন চণ্ড বাত, 
অহনা স্রমরে উপজিল । 

মায়াময় ঘনঘটা, মাঁয়া-বিছ্যুতের ছটা, 
মাঝে মাঝে ঘোর গরজন, 

শাঁবণের বর্ষাজিনি, বৃষ্টিতে পুরে মেদিনী, 
অন্য কিছু না হয় দর্শন ॥ 

সুশিক্ষিত গুড়ীকেশ, 'তখাঁপি না মানে ক্লেশ. 

পবনে কি গিরিবর কাপে, 

রিশোষণ অস্ত্র বলে, ক্টষিল নিখিল জলে, 
নিদাঘের রবির প্রতাপে । 

রুষ্টির হইল শোঁষ, দৈত্যেরা করিয়া রোষ, 
জনমায় চণ্ড পবমান্, 

১৮ সবার 

* ১1 কুফ্ণী) দ্রৌপদী । 
১১। গুডাকেশ, অজ্জঁন। 
১৬। পব্ষনু, বাভাস। 
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তুঁণ ধূলি উড়াইরা, তরু লত। উপাড়িয়া, 
বহিল অনিল বেগবাঁন্ ॥ 

পার্থ-রথে বাঁয় লাগে” রথ নাহি চলে আগে, 

শঙ্কা দেয় পশ্চাতে যাইতে, 
মীতলি অদ্ভুত যানে, কশা! দিয়া অশ্বে হানে? 

তরু অশ্ব না পারে টানিতে। 
চাহিয়া! সুতের আস্য, করিয়। ঈষদ হাল্য, 

অস্ত্র নিল পার্থ মহাবল, 

বীর পর্ববতাস্ত্র দিয়া, বায়র বেণ ধরিয়া, 

দেখাইল শিক্ষার কৌশল ॥ 

টৈত্যগণ অমর্ধণ, পুনশ্চ করে বর্ষণ, 
মামাময় ছঃনহ দহন; 

্ হু শব্দে লে অনল, ব্যাপিয়া নভোমগুলঃ 

আক্রমিল পার্ধের ন্যন্দন ৷ 

লেলিহান জিহ্বা সম, শত শত দীপ্ত তম, 
শিখা উঠে দেখি লাগে ভয়, 

গার) হারার কি আন জি সানাই 

৭। আঁস্,যুখ। 

১১।  অমর্ষণ, ক্রোধান্ধ অথব] ক্ষমা-রহিস্ত | 
১৫ | লেলিহান জিন্বা, অর্থাৎ যে জিহ্বা! দিয়1 ক!ন 

বসু ছাঁটা যাইতেছে ।, 



১৬৬ নিবাতকষচ-বপ । 

যে দিকে ফিরায় দৃষ্টি, নেই দিকে অগ্নি বৃষ্টি, 
সুষ্টি যেন হৈল অগ্িময় | 

তবে অস্ত্র জলময়, অভিমন্ত্রে ধনগ্ীঁয়, 

বাম হস্তে ধরি দিব্য চাপ, 

সেই আয়ুধ বন্ধানে, নিবাইল শিখাবানে, 
মূর্ত যেন অরির প্রতাঁপ। 

মায়! যদি গেল দুরে, দৈত্যরম্দ রোষে পুরে, 
হঙ্কারে এড়িল নাগ পাশ, 

হত সহজ নাগ, আবরিয়া নভে! ভাগ, 

বেগে ধায় পাওুবের পাশ ॥ 
উঠাইয়া অগ্রকাঁ়, ফণা বিস্তারিয়] যায়, 

ফণা-মণি জ্বলে ধক থকে, 

মুখে বিষ উগারিয়া, সুক্ধদ্ধয় জিহ্বা দিয়া, 

ুহুরম চাঁটে লক লকে। 
চি পরগনা পা 

৩। অভিমস্ত্েঃমন্ত্দ্ধারা অভিমন্ত্িত ব। পুত করে। 

৫1 শিখাবাঁনে, অগ্রিকে। 

৬। মূর্ত, ঘুর্তিমনি | 

১১ | অগ্রকায়ঃ শরীরের গুর্বভাগ | 

১৩। হুক, মুখচ্ছিদ্রের ডানি বাম ছুই পার্থ । 
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আলোহিত চ্ষুদ্বয়। যেন অগ্সি শিখাময়, 
অমর্ষে ঘূর্ণায়মান ভৃশ, 

গণ্ড ফুলাইয়! ঘন, শ্বলিয়া করে গজ্জন, 
কামারের ভঙ্্রার সদৃশ | 

হেন কালে জপি মন্ত্র, বৈনতেয়-পরতস্ত্র, 

অস্ত্র ছাড়ে কুরুবংশ-মণি; 

ভূজঙ্গের সংখ্যা ফত, গরুড় হুইপ তত, 
ধনু হৈতে নির্গমে অমনি । 

পাঁখ নাট দিয়া ঘন, ধাইয়। গরুড় গণ, 

শত শত ভূজঙমে গ্রাসে, 
তখনি ত্যজিয়৷ দর্প, মাথা গুজি কত নর্প, 

ভূমির বিবরে পশে ত্রাসে ॥ 
এইরূপে অরি-নার্ঘ, যত মায়া করে পার্থ, 

সকলি নিবারে অস্ক্র-বলে, 

দেখিয়া! অধিকতর, রুধিল দৈত্য নিকর, 
ঝড়ে যেন সাগর উথলে । 

৪1 ভস্ত্রী, হেতেন। 
৫ | বনভেম্ন পরজন্ত্র, যে মন্ত্রের বা অস্ত্রের দেবন্ত! 

গরুড ভাদশ মন্ত্র বা অস্ত্র। 

১৩। অরিসার্থ, শক্রসমূহ | 



১৬২ নিকাতকহচ-বধ | 

পাগুবে করিতে জয়, পুন ষজে দৈত্যচয়, 
বহুবিধ মায়ার প্রপঞ্চ; 

মাঁতরিশ্বা, বৈশ্বীনর আম়ুধ, সর্প, প্রস্তর, 
একদা বর্ষিল এই পঞ্চ ॥ 

শত্ত, শিরে গা যেন, পার্থের মন্তকে হেন, 

পড়িল নে রৃষ্ষি ভয়ঙ্কর, 

নে বেগ ধরিল ধীর, উর্শিবেগ জলধির, 

নহে যথা সহ্য মহীধর । 

পাঁর্ধে পঞ্চ মায়াবল, হইল যদি বিফল, 

যতিতে কামের যেন বাণ, 

উশনরও নীতি হর, আরস্তে দৈত্য-নিকর, 

অন্যবিধ মায়ার বিধান ॥. 

আগার ধারা, ০০০০০ শা” জাবাত ০0 এরিকাাজারার/ বরাক পিস 

হ। প্রপঞ্চ। বিস্তার |. 

মাভরিশ্বীঃ পবন) | বৈশ্বান্রঃ অগ্নি | 

১৪ | ফত্িতে। মুনিতে অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রিয় সক" 

লকে সগযভ করিয়াছে । 

১১। উশনারও) শুক্রাচার্য্যেরও |. 

৩। 
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যুদ্ধ-রদ্দে অলক্ষিতে, পড়িল উর্া হইতে, 
যবনিক সদৃশ আঁধার । 

সর্যে)রে! অবার্ধ্য তম, দিবে তামসী ভ্রম, 
জন্মাইয়া, পাইল বিস্তার ॥ 

টাকিয়া সুর্য্যের কর, চারি দিকে সাক্্রতর, 

অন্ধকার ব্যাপিল গগণ। 

অমাঁনিশি অর্রাত্রে। প্রদীপ নির্বাণ মাত্রে। 

দ্বার-রুদ্ধ গুহেতে ঘেমন ॥ 

চলিত অথব। স্থিত, অনিত অথবা লিত, 

উচ্চ নীচ দর্শন ন! হয়। 
চক্ষুতে আঙ্গ,ল দিলে, অনুভব নাহি মিলে; 

অকালে প্রবর্তে যেন লয় ॥ 

গ্রগাঁট তিমির-ভরে, শ্বাস যেন রোধ করে, 

শরীরেতে চাপা যেন লাগে । 
স্পা পাস শপ 

২| যবনিকাঁ, পর্দা ।' 

৩। অবার্ধা। যাহাঁকে বারণ কর! যায় না । ভামসী), 

অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি! 

৫1 সাঁন্্রভর, অন্থিশয় নিধিড় |: 

৯| অনিতঃ,কাল | সিত, গুরুবর্ণ |, 



১৬৪ নিবাভতকবচ বধ। 

কাঁলিন্দী জল সমুহেঃ অথবা অগ্জনব্যুহে, 
শূন্য বুঝি মুজিল দিগ্ভাগে ॥ 

বিশ্ব দেখি ধ্বাস্তময়, মাঁতিলি পাঁইল ভয়, 
সবিম্ময় ইন্দ্রসূত বীর । 

তুরঙ্গে না শুঝে পথ, বিশৃশ্বলে চলে রথ, 
আনন নড়িল সারথির ॥ 

পড়িয়া অবনিতলে, মাতলি পাঁওৰে বলে, 

ভয়ে ভিন্ন স্বরে পুনঃপুন । 
আর্ুষ্মন! বল বল, তোমাঁর মঙ্গল বল, 

কোথ' তুমি রয়েছ ফাল্গুন | 

হেথা আমি স্থানত্রষ্টে, ভূমিতে পড়িনু কে, 
ন্যন্দনের বিষম মনে । 

চাবুক পড়িল কোথা, রথ কোথা তুমি কোথা, 

কিডুমীত্র না দেখি নয়নে ॥ 

ভয়েতে কম্পিত অঙ্গে, পজোনার কশার সঙ্গে, 

হারাইন্ন বুদ্ধিশুদ্ধি যত। 

১1 কালিন্দী। যমুনা নদী। 

৮। ভিন্নন্বরে, গলাভান্দা শুরে। 

৯। আয়ুক্মন্, দীর্ঘ আমু যাহার আছে 
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সঙ্গট দেখিয়া! ঘোর, অনদ্যই হইল মোর, 
অভিনৰ ভয় উপনত॥ 

শুনিয়! থাকিবে পার্থ, দেবান্ুরে অযৃতার্থ, 

পূর্রেতে বাঁজিল ঘোর আজি । 
বন্ধি তাহে সুরস্বামী, সারথি মারুত আমি, 

ইন্ধন দনুজ বংশ রাজি ॥ 
শহ্বর নমুচি জত্তঃ যেন মুর্তিমান্ দত্ত, 

যবে দিল তুমুল আহব | 

মোর রথপোতে বমি, অহিত-মাগরে পশি, 

জয়-রত্ব লভিল বাসব ॥ 

৫1 কুরম্বামী, ইন্দ্র | 

| ইন্ধন; দাহবস্তঃ কাষ্ঠ ইত্যাদি। বংশ, কুল 
অথচ বাশ । রাজি, শ্রেণী, সমুহ । 

৮1 আহব, যুদ্ধ। 

৯] রখপোতে, রথস্বরূপ অর্ণবষানে অথাৎ 

জাহাজে । 



১৬৬ . নিবাতকব্চ-বধা 

হঠে যবে ত্রিভুবনঃ আক্রমিল দশানন, 
নিশীকর অন্ধকার ছবি. | 

আমারে করি সারধি, তারে নাশে দাঁশরখি, 

অরুণ সহায় যথা রবি 1 

দেখিয়াছি সুস্থমনে, ত্রিপুরপুর-মথনে, 
মৃত্যুর উত্সক ঘোর যুদ্ধ । 

'অকাঁলে নংশয় দিয়া, সংহারী-বপ ধরিয়া, 
যে রণে পশিল হর ত্রদ্ধ ॥ 

তারক নামে দৈতেয়, তারে যবে কার্তিকের, 
জিনিল তুমুল রণ-মুখে ) 

ইন্দ্রের হইয়া সত, নিরখিয়া সে অদ্ভুত, 
সাহসে ছিলাম আমি সুখে ॥ 

লঙ্টা দিব কত আর, বড় বড় অম্প্রহার, 

দৃক্পথে পড়িল বহুতর | 

১| হঠে,বলপুর্বক | 

হু | অন্ধকার ছবি, আধারের মত যাহার কান্তি।' 

৪1 অরুণ, সুর্যের সাঁরখি, যাহার নাম অন্গরু ! 

৫& | প্ুরমথন, মহাদেব, শিব. |, 

১5 সম্প্রহার, যুদ্ধ. 
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কিন্ত বয়ঃক্রমে মোর, এ হেন সমর ঘোর, 

কখন ন! হইল গৌচর ॥ 
হেন বুঝি বিধি আজি, ছল করি এই আজি, 

প্রজাগণে করিবে সংহার। 

বিনা প্রলয় সময়ঃ আনুমানি কু নয়। 

সুটিভেদ্য হেন অন্ধকার | 
পার্থ হও সাবধান, না করিহ ভয়-জ্ঞান, 

অনর্থ তরুর মুল ভয়। 
ভয়ে জ্ঞান চুরি করে, অজ্ঞানে শুরতা হবে? 

শূরতা অভাবে নাহি'জয় ॥ 
শুনি বাণী মাতলির, সভয় হইল ধীর, 

. তথাপি অভীরুভাবে বলে 
সুতবর শ্ছির রহ, ক্ষণমাত্র কষ্ট লহ, 

ছলতমঃ বিনাশিব ছলে ॥ 

বিষে বিষ পায় ক্ষয়, কণ্টকে উদ্ধত হয় 
কণ্টক, জলেতে কাটে জল। 

গা্ডীব কৌদণ্ড চণ্ড, অস্ত্র আর ভুজদও, 
এ তিনের দেখ অদ্য বল ॥ 

রতফক 
শপপপসপকরহাররসম্পবারিাারারিাাররি্প৯৯৭৪৮-  দনাারাহর্ঞাাঞ্ঞতীরগারাধকা ১ ঞ 

৩। এই আজিও এই যুদ্ধ। 

৬। স্থচীভেদ, স"চ দিয়া যাহা ফোড়া যায়ঃ 



১৬৮ নিবাশ্তকবচ-বধ। 

এতেক কহিয়! পার্থ, দৈত্য-মায়! বিনাশার্থ, 
দৈবী অঙস্র্র মায়া বিরচিল । 

মন্ক্রিত মোহনী মায়া, বিপক্ষের মায় ছাঁয়।, 

অহস। নকল বিনাঁশিল ॥ 
তমস্কাণ্ড গ্রেল দুরে, ভূবন আলোকে পুরে, 

পুলকে পুরিল দেখি সুত। 
রথে আরোহিয়! পুন, ধরিয়া অশ্বের গুণ, 

পার্থ গুণ মানিল অদ্ভুঁত। 

প্রকাঁশে হইল দৃষ্উ, শব-মুণ্ডে ক্ষিতিপৃষ্ঠ, 
আরত হয়েছে অবিরলে। 

দেখিলে নিহরে রোম, তামনী নিশিতে ব্যোম। 

ঢ'কে যথা নক্ষত্রপটলে। 
পাদ বাড়াইতে স্থান, ভূমে নাই, দেখি যান, 

নভঃপথে বহে অশ্ব যত । 
পাস ০ পা সপ 5 ০১০ 

ই | টদকী) দেবভ।-সম্বন্ধিনী অর্থাৎ দেবতাদিগের 
নিকট শিক্ষিত। | 

৩। মন্ম্রিভ। মন্তদ্বার। সংস্ক | মোহনী অর্থাৎ 
শন্রদিগের মোহজনিকা । 

৫ | ভনস্ক[ণ্ডঃ অন্ধকার সমুহ | 

১২। নক্ষত্র প্টলও ভারা সমুহ | 
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নব বুঝি পার্থ শরজাঁলে অরি-সাথ' 
বিনাশে নিমিষে শত শত ॥ 

দন্ন- নুন তনু ক্রোধে, জিয়া মায়া বিরোধে, 
পুনঃপুন জয়-অভিলাষে | 

ক্ষণে সফি তমোময়। ক্ষণেতে আলোক হয়, 

পুন অন্ধকার বিশ্ব গ্রালে। 

ণে বুঝি অতিশয়, ধরণী আপ্ল ত হয়, 
ক্ষণে পুন বহে চগ্ড বাত । 

ক্ষণে বর্ষে বৈশ্বীনর, পুন বর্ষে ঘোঁর শর, 
পুনশ্চ প্রস্তর বৃষ পাত ॥ 

একপে দহুজবর্গ, মারাময় উপসর্গ, 

" যত যত হজে রোগ-নম | 
নিপ,ণ বৈদ্যের ন্যায়, পাঞ্চ,পুত্র বীর তায়, 

অদ্য সদ্য করে উপশম ॥ 

ভিমমুক্ত রবি সম, দাঁনব-কুলের যম, 

বীর হেন বিহরে সমরে। 

51 দগ্রস্থগ। অনুর | বিরোধে, বিরোধ করে 

১। হিমমুক্ত, নীহারাঁবরণ হইতে নির্থত | 

১৫ 
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তথাপি অঙ্গরগগ, জিনিতে করে যতন, 

দরিদ্রে রতন সাধ করে ॥ 

মীয়াতে নস্বরি দেহ, শাল তরু তুলি কেই, 
পাঁও,জুতে মারতে ঘুরায়। 

শালতরু অন্যুসারে, বিধিয়া কুমার তারে, 
শাল সছ পাড়িল ধরায় ॥ 

ছাঁড়িল কেহ বিশাল, কাঁল-দণ্ড তুল্য তাল, 

গরজি গভীর ভীমনাদে । 
যুড়িয়া সুধার তীর, দেই তালগাছ বীর, 

তিলে তিলে কাঁটে অবিষাদে। 
দাঁনৰ কতকগুলি, গুপু গিরিকুট তুলি, 

নিক্ষেপিল বেগে রখোপরি । 

গগণে ত্রমিয়া রড়ে, সে শূক্ত অধোঁতে পড়ে, 

দেখি রোঁষে মন্ুজ-৫কশরী ॥ 
অমনি পাগ্ডবমণিৎ এড়িয়। চণ্ড-অশনি, 

ফিরাঁইল খিরির শিখর । 
ঘথ! জোয়ারের বলে, নদের নবেগ জলে, 

বিপরীতে ফিরায় সাগর ॥ 

৯৫ | আনি, বজ্। 
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অনেকে ভুতলে গিয়া, রথের ধুরী ধরিয়া, 
সহনা উলটাইতে চাঁয়।. 

অপর দানব যোৌধঃ। করিতে গতির রোধ; 

চাঁপি ধরে ভুরজের পায় ॥ 
গতি-ভেদ নিরূপিয়া, মাতিলি তাহা বুঝিয়া; 

ইক্রিতে জানায় পাগুুপুত্রে । 
নে নবারে একশরে, গাঁথে বীর থরে থরে, 

মালা যেন গাথে জুর্চ সুত্রে । 

অবিষয়ে দৃষ্টি যথা) কু নাহি পড়ে তথা, 
পার্থশর ন1 পড়ে অলক্ষ্যে । 

কি আকাশে কি ভূতলে, যে জন রহে যে স্থলে, 
বাঁণ পশে তথা তার বক্ষে ॥ 

পলাইলে নাহি ত্রাণ, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ধায় বাঁণ, 
নাহি ফিরে লক্ষ্য ন1 বিধিয়া। 

জয়ন্ত কাকের প্রতি, রামের শর যেমতি। 

শিয়াছিল পুর্বেতে ধাইয়] | 
০০ আদ সক শপ কা টিপা “নানা মা স্পা 

৫ | গতিভেদ, রথগমনের বৈলক্ষণা । নিরিপিয়। 

জানিতে পারিয়া । ভাঁহা বুঝিয়। অর্থাৎ অস্ুরের। তুর- 
নদের চন্রণে ধরিয়াছে ইহা বুঝিয়া | 

৯ | অবিষয়ে, চক্ষরিক্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ভিন্গেভে । 



১২ নিবাতকতবচ-বধ । 

লঘু হস্তে পাওস্ুত, শর ছাড়ে মন্ত্রপুতি, 

বিদ্ধ হয় অরি লক্ষ লক্ষ । 

দৃশ্য নহে তুণস্পর্শ, খন্ুর গুণ আকর্ষ, 
ন্ধান মোক্ষণ নহে লক্ষ্য ॥ 

অদ্ব্ব শিক্ষার গুণ, শুনা যাঁয় পুনঃ পুন, 

গাণ্ডীবের কেবল বিস্ফার। 

দেখ: যায় পরক্ষণে, দৈত্যমুণ্ড পড়ে রণে। 
পাক] তাঁল-ফলের আকার ॥ 

দেখি! স্বপক্ষ ক্ষয় ক্ুষিয়া অস্ুরচয়। 

দর্শনে অঙ্গ,লী কামড়ায় । 
সঙ করিয়া মায়া, ধরিতে গিরির ছায়।, 

বাড়াইল নিজ নিজ কায়। 
'আরুতি ফিরিয়া হৈল, নিমিষে বিশাল শৈল, 

অভ্র.ভেদি উঠিল শিখর । 

নিতম্ব, নিতন্বস্থান, গভীর নাসিক! কাঁন- 
মুখ ছিদ্র হইল গহ্বর ॥ 

চি পানা কাপ পপ গজল জে $ 

৬1 বিস্ফার। খর টন্কার শব্দ | 

781 অভ্র) মেঘ বা আকাশ। 

১৫ 1 নিতম্বস্থানঃ পর্মতের কটক দেশ ! 



নম সর্গ। 

দীর্ঘ স্থ,ল তনুরুহ, হইল ধরণিরুহ, 
ঘন-ধর্ধপ্রবাঁহ নির্বর। 

লৌহ্ময় সন্নহন, জলধর দরশন, 
অস্থি তাহে কঠিন পাথর | 

আবরি সমরাজ্রন, বেগে বাড়ে গিরিগণঃ 

কিরীটার ঘেরিয়! স্যন্দন | 
বিন্ধের বর্ধন ভয়, পনশ্চ সুধ্যের হয়, 

শৃক্র লগ্নে রুগ্ন গ্রহগণ ॥ 

গুহাঁসম অল্প ফাকে, কষ্টে পাগু সত থাকে, 

ভূধর পড়িতে চায় শিরে। 

নিরখিয় মায়াময় শিখরীর উপচয়, 
ভয় উপজিল মহাবীরে ॥ 

ঘাঁমিয়া কপিল তন্ন, খলিল হাতের ধনু, 
দবাচন্্র সদৃশ বদন । 

রথীর বিকৃত হিয়া, চিহ্ন দেখি অনুমিয়া, 

_ স্থৃত কহে অক্লীৰ বচন ॥ 
বি ক শা পস্পাঞঞ ডা আপানার পাপী 

১। ভম্গুরুহ, রোম) লোন । খরলিরুহ, ব্লক্ষ, গছ | 

৩। সন্গহন, কবচঃ সাজোয়া। 
৮। রুপ্ন, পীড়িত । 

১১। শ্িখরীঃ গিরি । উপচয়, ব্দ্ধি। 



১৭৪ নিবাতকবচ-বধ | 

বীরের তিলক ভুমি, পাগুব ! খৈরজ-তুমি, 
ভয়ে কি উচিত তব খেদ । 

পবনের বেখবলে, উভয়েই যদি চলে, 
তৃণ আর গিরিতে কি ভেদ ॥ 

কুলিশ আরুধ মার, দর্শও পৌরুষ নার, 
অরিকে নিকাঁর দেহ বীর | 

মঘবা যেন রুষিয়া, পুর্বেব সেই অস্ত্র দিয়' 
পক্ষভেদ করিল গিরির | 

মাতলির সুবচনে, পুন বিজয়ের মনে, 
স্তন উত্দাহ যেন হয়। 

ৰজের মন্ত্র জপিয়া, চাঁপে বাণ আরোপিয়া, 

গিরিতে এড়িল ধনপ্তয় ॥ 

গাণ্ডীৰ হইতে দ্রুত, বাহিরিল বজভূত্ত, 
বজে.র প্রেরিত বাণ জাল। 

মহীধর-রূপ-ধর “দৈত্যহ্ৃদে অস্ত্র, 
প্রবেশিল গরজি করাঁল। 

«| কুলিশ১ বজ। 
৬1 নিকার) পরাভব। 

৭) মতঘব1) উত্তর । 

১৬ $। করাল; তম্বানক | 



নর সর্ণ | * 1৫ 

সে ভীম বিশীল ধ্বান, বধির করিল কান, 

থরহরে কাপিল জগহু। 

পুক্চরাঁবর্তক আর, বুঝি ক্ষুব্ধ পাঁরাবার, 
ধ্বনিল যুগান্তে যুগপৎ ॥ 

মরম-ভেদী ভিছ্ভুরঃ দন্থুজের অস্থি চুর 
করি ফিরে কিরীটার পাশে । 

আলিঙ্রিয়া পরস্পর, পড়িল দৈত্য নিকর, 
ধরাতলে জীবন বিনাশে ॥ 

এরূপে দহ্বজ গজে, পাড়িয়া ক্ষিতির রজে, 
দংহনাদ নৃনিংহ ছাড়িল। 

পূর্বে হিরণ্যকশি পু-দাঁনবে দানবরিপু, 
বধিয়! যেরূপ গ্রক্ষেড়িল ॥ 

নিবাতকবচ-চয়, গেল যদি মালয়, 

অবশিষ্ট অণ্প দিতিনুত। 
বাপিয়া সাগরজলে, ভূমি বিদারিয়া বলে, 

পাতালে পশিল ভয়ে দ্রুত ॥ 
শা এরা এ০পারাদারার 

৫€। ভিদ্ুরঃ বজ। 
₹ | রজে, ধুলাতে । 
১১ । দানব-রিপুঃ বিষ্ঠা 
১২ প্রক্ষেড়িল; দিৎহহনাদ করিল 



১৬ নেবাতক্কৰচ বধ । 

ভূজদণ্ডে পার্থ রথী, অরি-বল সিন্ধু মথি' 
উপাজ্জি লবিজয়-কৌস্তুভ। 

অকলঙ্ক কলা পুর্ণ, সে সিন্ধু হইতে তুর্ণ, 
উঠে পুন যশ-ইন্দু শুভ। 

দনুজ পাইল ক্ষয়, জগতী নুস্থিত হয়, 
ঝড়বেগ-বিরাঁমে যেমন | 

মঈল্য হুন্দ্রভিনাদ,১-নহকারে সাধুবাদ, 
উচ্চরিল শ্বরগে তখন ॥ 

অরে অমররাজ, নিরখি সতের কাজ, 
আপনাকে পাঁশরে হরিষে | 

দেবের যত রমণী, পার্থের শিরে অমনি, 
দেবদ্রুয-কুন্গম বরিষে॥ 

ফুলের কোমল স্পর্শে, অঞ্জন শিহরি ভর্ষে, 
ভুলিল বৈরীর শর-ব্যথা। 

বলটি দব-দহনে, অহ্থতের বরিষণে, 

পললবিত হয় তরু যথা ॥ 
স্পা পর আপ (৯৯ ক পপ কপ পবা ও ক বাপ্পা 

৯। ভুজদণ্ডে, ভূঙ্গত্বরূপ মগ্তান-দণ্ডে। 

৮। উচ্চরিল) উদ্বিত হইল 1 ৯। অমররাজ, ইক 
“২ । (দবদ্রম-কুম্মঃ কল্পদ্রমের কূল। 
১৫ | দব-দহন) বনে জাত অগ্নি, দাবানল। 

১৯ । পলাহত, গলবযুক্ত | 



নবম সর্দ। 

রিল অস্ুরগণ, কাদে তাঁর বধুজন, 
দৈত্যপুরী পুরে. কোলাহলে ৷ 

কুষ্নার বিরহিণী, হুখিনী যেন হরিণী, 
আর্তনাদ করে বনস্ছলে ॥ 

পরে রণাঙ্তন ত্যজি) মাঁতিলি হরিষে মত্ত 

'অস্থর-পুরের পথে, তুরঙ্গ চালায়। 

'জাঙ্ দেখি দর্শশত, অস্তর-বনিতা যত) 

ইতস্তত ভয়ত্রামে, স্বলিয়া পলায় ॥ 
অন্ধকার পরিভবিঃ শরতাপে আঁক্রমি রৰে। 

গগণমণ্ডলে যবেঠ মহাজবে যায়। 

তেজঃকান্তিলোপে ক্ষীণ, তাঁরকাবলি মলিনঃ 

প্রভাতে অহনা যথা, অদর্শন পায় ॥ 

ইন্ত ভ্রী মহেশচক্র কত নিবাতিকবচ-বধে 
ম্হাকাব্যে নিবাতকবচ-বধেো নাষ 

নবম: অর্2 | 

৮1 স্ালিয়।১ স্থলিত হইয়া । 

১০1 মহাজবে, অতিশয় তেগে। 

১১। ভারকাবলি, নক্ষত্রত্রেণী | 
লা 



১৫৮ নিবাতকবচ-ব্ধ। 

দর্শম সর্গ | 

»-700০0-- 

পুরীতে পশিবামাত্র জুষমা হেরিয়া, 

বীরের শিহরে গাত্র বিকমিত হিয়া ॥ 
চটুল প্রস্ফাঁর-তর ঘুরে ছুনয়ন, 

মধ্যন্দিনে বাঁতাহত নলিন যেমন ॥ 
উপম! *% 

“আহা আহা এইস্থানে রহ মহাশয়, 
দেখি দেখি পুন দেখি” স্ুুতে পার্থ কয়। 

অন্জরের মায়া একি অথবা স্বপন, 

দেবপ,রী দেখিলাম না দেখি এমন | 

রাহা? খারা পারার অধরা ৯ এত এ করলা সপ 

১। আুষমা। উত্তম শোভা । 

৩। চটুল প্রস্ষারতরঃ চঞ্চল অথচ অতিশগ্জ বিস্তীর্ণ | 

৪ | মধান্দিনে, দিনের মনা সময়ে । 

সতী স্পা আপা পা | পা পাগা্কপপ্পসশ বাপ পিজা 

% উপমার লক্ষণ | উপনান উপশেয় ভাবাঁপক্ন ছুইলী 
পদার্থের একবাক্যে অবিশেষে লাঁধন্্য (সাছৃশ্য ) বাচ্য 
হইলে উপম হয়। 



শান লর্গ ১০৯ 

গুকৃতাঁর হার যথা নাঁয়ক-বিহীন, 
মধুকর বিমা যেন বিকচ নলিন। 

ইন্দ্ু বিমা নভ যথা শরদ সময়ে, 
প্রভূহীন পুর তরু হজে শোভয়ে ॥ 

মালোপম্না * 

দেখাইতে বুঝি কাঁরিকরীর চাঁতুরী, 
গড়িলা নমুনারূপে বিধি এই পরী । 
হেরিয়৷ নয়ন মন তৃপ্ত মোর নয়, 
যত দেখি ততই দেখিতে তৃষ্ণা হয় ॥ 
লক্ষনীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ, 
তাহার হৃদয়ে শোঁভে কৌন্তুভ যেমন । 

৭ এসিড পাকা এারারাপারবরাপঞপরন২৭রএউের। ০৬৮ ১৬০৬০ পাপা 08৯৯ আকার 

১। নায়ক, হারের মধাস্থানে স্থিত বড় মগি! 

২| বিকচ, প্রফুল | 

সপ পিতা 

ক যেরূপ একটী সুত্রে বন্ুগুটিক। গাথিলে মালা হয় 
ভাহার ন্যায় একটি উপমেয়ের অন্থান তিলটী উপমান 
বিশেষণ হইলে মালোপমা বলাষায় | 



9৮৬ নিবাভিকবঢ- বধ | 

কৌস্তভের হৃদে ষথা উজ্জল কিরণ, 
সাগরের দে শোডে এ পর তেঘন। 

রসনোপম! & 

তুল্যকান্তি ইহাঁর অমরাবতী নয়, 
স্বগাঁয়েরো। স্বর্গ উহ হেন জ্ঞান হয়। 
কল! মাত্র ইহাঁর অলক।পুরে মানি, 
রাফাঁর নিকটে যথা প্রতিপদ জানি ॥ 

এই নগরীর তুলা এই সে নগণী, 
এর কারিকরী যেন এই কারিকরী | 

এ পা পা পা পা পা পরিপাটি উপ পা ৩৫ শী পাশ লিপ পাক ৬০৩৯ -৭ 

| হুল্যকান্তি, "শোৌভ। সম্পভভিতে দান । 

৬1 কলা) ষোড়শাৎশ | 

৭। রাকা, গুণিমা তিথ। 

ক বসন) অর্থাৎ বিছ। অলঙ্কারেছে যেরূপ একটী 
কডান ভু আর একী, ভাহাঁরগ উপর আর একটি, 

এউ ক্লাম গাথা থকে তাহার ন্যায় সকলের অধস্থ 

(জবাক বিশেষ) উপমেক পদাথের উগরে তে উপমান 
শড়পরি আৰ একটি উপনাঁন, এইন্ধপে অশ্তান তিনটি উপ- 

মণ পদ? পরি নিবেশিত হইলে রসনোপমা বলাহায়। 



মর্ম মর্গ | ১৮১ 

অট্রালক প্রাচীর প্রাসাদ যত আছে, 

আপনি সদৃশ সবে আপনার কাছে ॥ 
.. অনন্ধয়ঃ * 

শুনি যন্তা পার্থে কহে অত্য ই্থা বটে, 
অঘর-নগরী তুচ্ছ ইহার নিকটে । 
পূর্বের মহেন্দ্র বান ছিল এই পুর, 
ব্রহ্ম-বরে পরে বলে লভিল অনুর ॥ 

বিভবে মহেক্্র যথা এপুর তেমতি। 

এপ্ুর বিভবে যথা মহেজ্র তেমতি | 

এ শুদ্ধান্ত যথা! রম্য সুরবধু তথা, 

সুরবধূ যথ]। রম্য এ শুদ্ধান্ত তথা ॥ 
উপমেয়োপম! 1 

পাপ পর উট ৬০৯ তাপ পাস 

১১1 শুদ্ধান্ত, অস্তঃপুর, খিড়কী | 
-পপস্তি হার 

* অননুয় |: একটি পদার্থই যদি উপমান এবৎ উপ- 
মেয় হয় তবে অনস্থয় বলা যায়| 

1 উপমৈয়োপমা | প্ুর্ধ বাকোর' উপমান ও 

উপমেয় দুইটি পদার্থ যদি উত্তরবাক্যে (বিপরীঘ্ভ- 
ভাবে) উপমেয় এবৎ উপমানরূপে বণিত হয় তৰে 
উত্ত নামক অলঙ্কার বলা যায়| 

১৬ 



ই নিবাসতকবচ-বধ 1 

এই তো গোপুর পার হইলে কেবল, 
চল আগে দেখাইৰ রম্যতর স্থল । 
গজ-বাজি-শাল! দেখ গজ-বাঁজি-হীন, 
পরাণ বিহনে দেহ যেমতি মলিন ॥ 

বিপণিতে ছুই দিকে দেখ সারি সারি 
প্রবাল মুকুতারত্ব শস্ব যনোহারি। 
রত্বীকর' গর্ভ মনে পড়িল এখানে, 

শোষিল অগস্ত্যমুনি যবে জলপানে॥ 
স্মতিঃ। 

ভুবনের দ্রব্যজাঁত হেখ! সংগৃহীত, 
গজযুথ দেখি যথা দর্পণে বিশ্বিত। 

যে দোঁকাঁদে পড়ে সেই খানে রহে আখি, 
পতক্র দেখিয়। যেন ফাদে পড়ে পাখী ॥ 

পিপি পপি পাল ৭ এস 

১। গোপুর, নগরের দ্বার | 

৩। বাজি? ঘ্বোড়।, অশ্ব । 

৫1 বিপপিঃ দৌকান, পারি | 

১০| ড্রবা-জাত)দ্রবা সমুহ | ১১। বিস্বিত, প্রতিবিস্বিভ। 

* প্রস্তুত পদার্থের অনুভব হওয়ান্তে উদ্বোধক বশতঃ 

ভতৎসদুশ বস্তর স্মরণেতে যে চমত্কার-বিশেষ তাহাকে 

স্মুস্ডি কহে। 



দশম সর্গ। পর 

দানব যমের কারাভবন নরক, 

দোর্দণ্ডে অন্ুশীসিত দেখ ভয়ানক । 
হুম্তর পরিখা-বৈতরণীতে বেষ্টিত, 
যাতনা ভুঞ্জিয়া হেথা বন্দী প্রেত স্থিত | 

রূপক + 

শুনি প্রহরীকে আজ্ঞা দিয়! ইন্দরনুত 
বন্দীর নিগড় বন্ধ ঘুচাইল দ্রুত। 
ভব-বন্ধ'বিচ্ছেদদিয়া যেন ভক্ত জনৈ, 

মুক্তি দেয় মছেশ্বর সকরুণ মনে ॥ 
ঠটাডকএকন০০/কগার নাশ কাব পপ 

১| কারাঁতবন,) জেলখন।, ফাটক। 

২ | দোর্দণ্ডে, বানু স্বরূপ দণ্ড অর্থাৎ যমদগ্ড দ্বারা | 

৩1 পরিখা, জল-গড়। 

৪1 প্রত, নরকবাসী প্রাণী | 

৭1 নিগড়, লৌহ-শৃঙ্ঘখল। 

কচ উপমেয় পদার্থকে শবদ্বার। উদ্দেশ করিয়া! অভেদ 
সম্বন্ধে উপমাঁন পদার্থের সারোপাশলক্ষণা-সুলক যে 
আরোপ ভন্ধন্য চমতকার বিশেষকে রূপক বলাযায়। 

দানব হমের ইত্যাদি করিভাতে যাভন] তোগই বূপকের 

সাধক | 



১৮৪ | নিবাভকবচ-বধ | 

তবে .কত দূর গিয়া যস্তা পার্ধে কয়, 

বাঁমভাগে হঙ্ম্যশেণী দেখ মহাশয় । 
মদন ব্যাধের ফাদ রসের এ হদ, 
পিরীতি মণির খনি গণিকা আস্পদ ॥ 

মালা রূপক । 

অদূরে বিরাঁজে উচ্চ রাজার প্রানাদ, 
দেখ মুর্তিমান্ যেন মনের প্রপাঁদ। 
উপকার্্যা-পথ এই স্ফর্টিকে রচিত, 
পুরীর নীমন্ত যেন হের হরে চিত। 

নিক ইা৮00ারারহারাাওধমানররারারঞহাররারররিউলথহারারারাররটি+ এপার রাকা পান »৭$ ০০৬৯৮, লা 

'১ | যন্তা) সারথি এখানে মাতলি। 

৪ | গণিকা-আস্পদ, বেশ্যাদিগের স্থান। 

৭| প্রসাদ, প্রসন্গতা | 

৮1 উপকার্ধ্যা] পথ, রাজধানীতে গমনের পথ । 

৯| সীমন্ত, নী'ভি। 

পপি 

৯ আরোপের বিষয় একটি পদ্দার্থকে উদ্দেশ করিয়। 
অন্ততঃ ভিনটি উপমান্র আরোপ হইলে মালা-পক 

হয়| 



দর্শন সর্প | ৮ 

কষ্পতরু বীথী দেখ পথের হুধারে, 
অবনত শিরে শোভে ফলফলভারে। 

ছাঁয়াতে যাঁদের তল শীতল শোভন, 
পথিকের পক্ষে হয় সুলভ সদন । 

পরিণাম * 
পাশে উপবন হের জুড়াঁও নয়ন, 
পোড়া অদ্র ভূড়াইল এখানে মদন | 

ত্রিভুবনে হেন বন আর নাহি মিলে, 
পুত্রশোক ভূলে লোক এস্বানে আনিলে ॥ 
ভূষণ মুকুতা কিন্বা হাস্য খতুস্ীর, 
মূর্তিমান পুণ্যরাঁশি কিম্বা বিলালীর | 

২ পন সপ পা পাপা রর রর “২৫৫১ 

-* | খতুত্রীর, বসন্ত ঝতু-লক্ষ্মীর | 

৬ আরোপ্যমাপ (আরোপের বিখেয়) পদার্থ ষে 

স্থলে স্বকীয় প্রয়োজন-কারিভা হেতুক আরোপের 
উদ্দেশ্যকপে পরিণত হয় নই টবচিত্রা-বিশেষকে পরি- 

পাম কহে | এখানে পথিকের সদন, কল্পতরুস্তলরূপে 

পরিণত হইয়াছে এবৎ সদনে ষেরূপ সুখে ভোজন 
শয়ন করাধায় ইহাভেও ভাদশ সুখজনকতা আছে । 

সুলত। হেতু ইহ1 অধিকাঁকুট-বৈশিষ্ট্য পরিণাম । 



১৮৬ নিবাসতকবচ-বধ। 

বটে বটে বুবিলাম কুস্থম এসব, 
ঘুচাইল . সংশয় অলির কলরব | সংশয় * 
কুসুম বিকাঁষে হাদি পৰনে কাঁপিয়া, 

বিটপীর কাঁধে শাখা বাহু পলারিয়]। 
মকরন্দ ঘর্মাজলে আর্র' আর্দ্র কাঁয়, 
অন্ুরাঁগ চিহ্ন হেথা! লতাঁও দেখাঁয়॥ 
পরিহাসে লুক্কায়িত কাঁমিনী খজিতে, 

কামী জন এই বনে প্রিয়া বুৰি 'চিতে। 
প্রত্যেক লতিক1 ধরি ঠকিয়া ঠকিয়া, 

কান্তাকেও ধরিতে না চাঁয় নিরখিয়া | 
ভ্রান্তিমানা 

পা প্র এজাজ উউ ০০০৮ গলার 

৪ | বিটপী, ব্রক্ষ) তরু | 

৫ | মকরন্দ, পুস্পরসঃ ফুলের মধু । 
পপ পপ সপ পন পপ এ শপ শীশস্ট এলি 

ক প্রস্তুত পদার্থে অপ্রস্থত পদার্থের যে সন্দেত 

ভঙ্জধনা চমত্কাঁর-বিশেষকে সংশয় কহে! এস্কলে 

নিশ্চয়ীস্ত সহ্য । 

1 প্রস্তত পদার্থে সাদৃশ্য-মূলক অপ্রস্তুত পদার্থের 

জন হইলে হে চমত্কার হয় তাহাকে ভ্রাস্তিমান কহে | 

এস্তলে লভান্তে কামিনী-ভ্রম এবৎ কামিনীতে লভা-ভ্রম 

হেতৃক ভ্রান্তিনাঁন্। 
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পরস্পর অবিরোধী হেথা খতৃ্ণণ। 
অগ্নি জল ছুই রহে সাগরে যেমন । 
মুকুল কুসুম ফল নব পল্পবেতে, 
তরু লতা পুর্ণ নদ] দিব্য প্রভাঁবেতে ॥ 
অলি পিক দেখে ইহা মধুর অধীন, 
বর্ধাশ্রী। ভূষিত বুঝে চাতক বর্হিণ। 
মরাল সারস মানে শরদে আশ্রিত, 
খঞ্জন খঞ্জনীজানে শীতে অধিরুত ॥ 

উল্লেখ & 

লতাকুঞ্জ আক্রীড়-পর্বত সরোবর, 
স্থানে স্থানে হের আহা কিবা মনোহর । 

কোকিল ময়ূর আর ভ্রমরের কলে, 

জাগৰক তন্নশয় সদা এই স্থলে | 

৬। বহি, ময়ুর | 

৭। মরাল, হৎস, হাস! 
১৯। আ'ক্রীড় পর্ধত, বিহরার্থ কৃত্রিম পর্ধভ | 
১২ 1 কল, অব্যক্ত অথচ মিষ্ট শব্দ | 

১৩। ভশ্রশয়) শরীরেতে হয শুইয়। থাকে অর্থাৎ কন্দর্প! 

ক জ্ঞাভার অথবা বিষয়ের ভেদ-নিবন্ধন এক পদাথে- 

বই ফে অনেক! উল্লেখ) তাহাকে উল্লেখ বলাহাম। 

পি পসরা এরর ৮ বা এ 

রা সবকটি. সত 



১৮৮ নিবাস্তকবচবধ 

নলিনীর ছলে দেখ সমুখে যৌধিত, 
উর্দ্িষয় এই তাঁর ভূরুর ললিত 
অলি-সক্ত পদ্ম ছদ্মে অপা্ চলন, 

চক্রবাক ছন্দ নয় এই ছুটা স্তন। 
অপস্থ)তি * 

সলিল ইহাঁর পদ্ম-কুমুদে আঁচিত, 
মোঁপান-ভঙ্গীতে ঘাট স্ফটিকে রচিত । 
অরসীর তীরে ছের সহকার বন, 
কুরবক চম্পক বকুল অগণন ॥ 

পুষ্পিত কিংশুক হের তৃঙ্গে আকুলিত, 

দাবানল নহে ইহ ধূমের সহিত। 

শপ কহ 

১। নলিনী, পদ্ঘযু-ক্ষ। সরনী, পুষ্ষরিদী | 

৬। আচিভ,ব্যাপ্ত। 

৭| ঘসোপান-তদ্দীতে, পইটার প্রকারে। 

১৯ | কিহগুক) পলাশ | 

কহ ১৭৬০০ নিজ পিটার 

& প্রস্তুত পদার্থের অপলাপ পুর্ধক অপ্রস্তভ কপে 
তাহাকে বিখান করিলে অপত্ুজ্জিবলে। 



দশম সর্গ | ১৮ 

তথাপি বিরহী জন কি জানি বুঝিয়া, 
পরিহরে এই বন দুরেতে থাকিয়া ॥ 

নিশ্চয় * 
মন্দার হরিচন্দন সন্তান প্রভৃতি, 

এ বনের দেবতরু পঞ্চ অলঙ্ক তি। 

নিন্দিত নন্দন-বন ইহার নিকটে, 
ষোঁড়শাংশ চৈত্ররথ বটে কি না বটে ॥ 
উপবন অতিক্রমি এই রাজধানী, 
কৈলাস দ্বিতীয় যেন শোভে হেন মানি 
জ্ঞান হয় যেখানে চিকণ শুরু ভাঁসে, 

বৈজয়ন্তে সেধণ বুৰি উপহাসে ॥ 
উৎপ্রেক্ষা 1 

সম্পদে আমার তুল্য কিন্ব! উন্নতিতে, 
আছেকিনা আছে কোন বস্তু ভ্রিলোকীতে। 

শি অপ 
পপ পার 

৭। টচত্ররখ। কুবেরের উদ্যান । 
কা 

শা পহাচ৮৬-০ পচ 

| সংশয় সন্তবলাছে অপ্রকত কোটির নির।?স 

করয়। প্রক্ুত কোটির নিশ্চয় হইলে ভাহাঁকে নিশ্চয় 
বলাযায় | 

11 উপনেয় পদার্ধে উপনাঁন প্রকাঁরেতে যে উং+ 
কট-কোটিক সস্ভ্রাবনা (সংশয়) তাঁহাকে উতপ্রেক্ষা 
কহে। 



১৯ এ. নিবাতকবচ-বধ' | 

ইহাই দেখিছে বুৰি নৃপতি-মন্দির, 
কুতৃহলে ব্যোযতলে উঠাইরা শির । 
অন্যই ইহার বটে নির্মাণ চাতুরী, 
স্বতন্ত্র প্রকার কিবা শোভার মাধুরী ! 
দৃষ়্ি হেথা পড়িতে না পড়িতে তোমার, 
আগেই হুইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্কার। 

অতিশয়েোক্তি * 

ইফটক রজগ্ত আর শুবর্ণে রচিত, 
বিবিধ সদন দেখ রতনে খচিত । 

শিরে লগ্ন মণি-জাঁলে নিশায় নিশাঁয়, 

নক্ষজ্র-মালার.সত্ত্যা যে সবে বাড়ায় ॥ 

৬1 প্রস্ফার) বিস্তৃত, প্রসারিস্ত। 
সী পা পপির এগ (পাপা 

৯ প্রকৃত বিষয়ের নিগরণ (অধঃকরণ) হেত্ুক 
সিদ্ধ ঘে অপ্রকুতের অধারসায় ভাহাকে অভিশয়োক্কি 
কহে; ইহা! পাঁচ প্রকার, যথা» ভেদ সন্ত্বে অতেদের অধ্য- 
বসান) অভেদে তেদের অধাবসান, লম্বন্ধ' সত্ব সম্বন্ধা- 

ভাবের অধাবসানঃ সন্বন্ধাভাবেতে সন্বন্ধাধ্যবসান, 

কার্ষোর পুর্বকালে কাঁরণ থাকে এই নিয়মের বিপর্ধায়া" 
ধাবলান। এস্থলে অতেদ থাকিলেও তেদের অধাব্সান 

ও কার্যা-কারণের পৌক্াপর্যয-নিয়মের বিপর্যয় অধাব- 

সান হেতুক অন্তিশয়োক্তি | 
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চিকণ-রোকনে লেপা! স্কটিকের ভিতে, 
অন্য গৃহ শোভে এই বিশদ কান্তিতে। 
মলিন ইহীর কাছে হ্ণাল, কুমুদ, 
কুন্দ, ইন্দুবিস্ব, কন্ধু; শরদ-অম্বদ। 

ভূল্যযোর্গিতা * 
গবাক্ষে ঘটিত চক্ত্রকান্ত পদ্মরাগ, 
হীর1 মরকত কত দেয় পরভাগ। 
অনন্তের ফণাঁশ্রেণী যেন মণিময়, 
সারি সারি স্তত্ত-পাতি শোভে অভিশয় ॥ 
এত বড় বিভব সম্পদ হেন স্ফীত, 

তরু ইহা দেখি এবে হুশ্ধী মোর চিত | 
০৮ পকিরাকিাগাহারেটিারারাারারাটি স্পরাগাধাধটিগানইটিওাারিনাহারহারাদারারউতাররাগাজাডারারারারারারতারারাররারাহিরারানী? 1 চরাঃচারগারেছিরট৮, 

২। বিশদ, ধবল। শেভ | 

৪ | ইন্ফুবিত্ব চন্দ্রমণ্ডল | কম্ব $ শঙ্খ, শখ । 

৭| পরভাগ, গুণের উৎকর্ষ 

*%* প্রস্তুত বছ পদাঁর্খের এক ধর্মে ল্বন্ধ অথবা 

অপ্রস্ত্রত বহু পদার্থের এক ধর্মে সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে 

ভুলাযোগিতা। কহে! এনস্থলে অগ্রীস্তত মৃগালাদির লিনত্ধ 
কপ একধর্ম-সন্বন্ধ কথিড হইয়াছে । 



১৯২ নিবাস্কবচ-বধ | 

পদ্মে শোৌভে সরোবর, গৃহ, পরিবারে, 

উত্দবে সম্পদ শোভে কাব্য, অলঙ্কাঁরে। 
দীপক * 

কহিতে কহিতে হেন উত্তরিয় দ্বারে, 
নীমিল মাতলি তথা পার্থ সহকারে । 

দিব্য প্রভাঁবেতে রথ সুস্থির রহিল, 

বাড়ী নিরখিতে দৌহে ভিতরে পশিল॥ 
পাঁগুবে দেখায় সুত নৃপের আস্ছান, 

বহুবিধ মণি দিয়া বিচিত্র নির্বাণ । 
তুলনার স্থান নাই যাহার নিখিলে, 
কৌন্তুভের দ্বিতীয় রতন কোথা মিলে ॥ 

প্রতিবন্তূপম! 7 
এপ ্ষপ্ 

৮1 আন্কানও সভ। অর্ধাৎ কাচাঁরির ঘর | 

ক্৯ প্রস্থত ও অগ্রস্তত এই ছুই পদার্থের এক ধম্ম- 
সম্বন্ধ বর্ণনা করিলে দীপক হয়। এস্থলে গৃহ এবং 
সম্পদ প্রস্তৃত' ভাহার সহিত অপ্রস্তুত সরোবর ও কাঁবোর 

শোভা প্রাপ্তিরপ এক ধর্ম*সন্বদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে | 

1 পুর্ধ ও উত্তর এই ছুই বাক্যে সাদৃশ্যব্যঙ্গ্য স্থলে 
তুল্যার্ধবাচক ভিন্ন ভিঙ্গ পদ দ্বার! সামান্য ধর্মের কখন 

হইলে প্রভিবস্তপম] বলাষায় | 
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যেখানে মুকুতা-দাঁম তোঁরণে তোঁরণে, 
মণি-কাঞ্চী ঝুলে যেন নারীর জঘনে | 

গর্ভাগার দীপ্ত সদ! মণির জ্যোতআ য়, 

মুনির মানস যথা জ্ঞান-দীপে ভাঁয় ॥ 
সজ্জ। আর সমদ্ধিতে ঘে সভার আগে, 
বাঁসবের সমিতি নয়নে নাহি লাগে । 
সমধিক কান্তি ইন্দ্ু পাঁউলে উদয়, 
নহমা কমলাকর সন্কচিত হয় ॥ 

দৃষ্টান্ত * 

০৮০ 

১1 োরণ, দ্বারের বাহির, বারাণ্ডা | 

৩ | গর্তীগাঁরঃ বাসগ্ৃতঃ ভিতরের ঘর | 

৫| সমৃদ্ধি, উন্নত সম্পত্তি | 

৬। সমিতি, সভা | 

৮ | কমলাকর, পদ্ধ সমুহ | 

কতা 

* সামানা-বাচক পদদ্বয়ের আপাতত্তঃ ভিন্নার্থ বোধ 
হওয়াতে প্রধান (বিশেষপর্যালোচন1) দ্বার। যদ্দি 
পুর্ব ও উদ্ধর বাক্যে উপমান উপমেয় ভাঁব জানাধায় 
তবে ছৃক্টাস্তালঙ্কার হয়| | 

১৭ 



১৯৪ নিবাভক্ষবচ-বধ | 

ভবনে ভবনে অধি-দেবতাঁর ন্যয়। 

মঞ্জ রূপ শীলভগ্তী শোঁভে যে সভায় । 

কৃত্রিম কি অক্ুত্রিম সেই বযুদয়, 

গাঁয়ে হাত নাহি দিলে নির্ণয় ন। হয় ॥ 

তেজস্বী পরের তেজে হইলে তাঁপিত, 
নিজ তেজ প্রকাঁশিতে না হয় কুণ্িত। 
এই জাঁনাইয়! রবি-কর-অভিঘাঁতে, 
জর্য্যকান্ত মণিগণ জ্বলে যে সভাতে ॥ 

নিদর্শন * 
মাঝে মাঝে পদ্মরাগ-মণিতে খচিত, 

স্থল নিরখিয়। ইন্দ্রনীলে বিরচিত। 

উস 

ই | মঞ্জনূপা, মনোহর রূপবতী । শালভগ্তী, পুল; 
পুত্লী। 

৬1 কুণ্ঠিত, ফত্বৃহীন, নিরুৎসুক | 

| ৩৯. লা পপ 

ধরারাারহারা রাহ 

ঈ প্রস্তভের বর্ণনানে তুল্যরূপে অপ্রস্তুত পদার্থের 
গুণ ক্রিয়াদি জ্ঞাপিত হইলে সম্ভবদ্বস্ত্র-সন্বন্ধ নিদর্শন কহে 
এবহ বাধবশতঃ যথা শ্রুতভ অর্থের অন্বয় না হওয়াতে যদি 

উপম1 কপ্পন] করাষায় তবে অসন্ভবদস্ত-সন্বদ্ধ নিদর্শন 
কুহে। এস্থলে পুর্বে ক্ত নিদর্শন | 
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নলিনীর ভ্রমে জলচর পক্ষিগণ; 

বিফল যেখানে করে গমনাথমন ॥ 
কাল ধল রাঙ্গা পীত সবুজ বরণ, 

বিবিধ মণির রশ্মি-ছটার ছুরগ। 

থে সভাতে শৌভে ইন্দ্র-ধহুর সদৃশ, 
কিন্ত সে নিমিষে মিশে এ নহে তাদুশ ॥ 

ব্যতিরেক * 

ইন্দ্রনীল-মণির দেখিয়া কীন্তি-ছটা, 
পোঁষা শিখী যেখানে বুঝিয়াঁ ঘনঘট]। 
অকাঁলেও ডাকিয়! সুস্বরে নৃত্য করেঃ 
চন্দকে উহ্পল-বন রচিয়া অস্বরে ॥ 

০০ 

৪ | ছরণণ স্যন্ধ নির্গমন | 
৩৬ ্ে 

৯। শ্িখীও নয়র। 

১১। চন্দ্রকেঃ মঘুরের পুচ্ছে যে চিত্র বিচিত্র চিত্ন 
থাকে তাহার নান চন্দ্রক, তদ্্ার। | অন্থরে আকাশে । 

উপ পিসি টপ নস 

* সাৃশ্য বোধ স্থলে উপমাঁন অপেক্ষা উপমেয়ের 

কোন বিশেষ গুপ বা দোষ দূর্শত হইলে বাতিরেক হম ॥ 



নিবাভকবচ-ব্খ। 

পদ্মরাগ মণির মহিত কাঁমী জন, 
অনুরক্ত হৃদয় যেখানে অনুক্ষণ। 

কামিনী বিলাস লভি যৌবনের নঙ্গে, 
অপাঙ্গের সঙ্কে মজে ফিরায় অনঙ্গে ॥ 

অহে'ক্তি %* 

পিগ্তরের শুকপাঁখী সময়ে সময়ে, 

যে অভীঁতে বন্দিদের প্রতিনিধি হয়ে। 

মুছুপদে কাব্য রচি জিনিয়া! কৰিরে, 
বৃপতির স্তৃতিগাঁন করে ধীরে ধীরে। 
পন্ক বিন প্রসন্ন যেখানে জলাশয়) ' 

বিরহ বিহনে প্রেমে মগ যুবদ্ধয় | 

| অন্ুরভ্তং হৃদয়) যাহার হৃদয় অন্ররাগ-যুক্ত | 

অন্ররাগ রক্তিমাবর্ণ এবৎ আসক্তি-বিশেষ ব। রতি । 

৭| বন্দিদের, স্ততিপাঠকদিগের | 

১১ ঘুবদ্বয়, যুব ও যুবতী এই ছুই | 

* ভঙ্গীক্রনে সহার্ধক শব্দদ্বার। গুণ ক্রিয়াদির সাদৃশ্য 

কাথব। সমকালীনতা প্রতিপন্ন করিলে সহোক্তি বলাষায়। 
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তিমির-সঞ্চার বিনা প্রবর্তে রজনী, 
কণ্টক বিটপী বিন! রমণীয় বনী | 

বিনোক্তি * 

ইন্দ্রনীল ভূমি যথা কান্তির ছটাঁয়, 
কুষ্জ যবনিকা দিয়া আচ্ছাদিত প্রায় । 

দৃষ্টি নাহি চলে তেঁই গৃঢ় অতিশয়, 
দিবাতেও কাঁমীর নস্কেত-স্থান হয় ॥ 

বির হৃদয়ে নার দিন কাটাঁইয়া, 
লন্ধযাকাঁলে চক্দ্িকার সঙ্গম লভিয়]। 

যেখানে গ্রতি-নিশাতে চক্দ্রকান্ত মণি, 
জুড়ায় আপন অক্র ঘামিয়া অনি । 

 অমাসোক্তি? 
কহারাচারাঃরারাটাররঞ্ঞগজানীনক, 

২। বনী, ছোট বন, উপবন । 

| কুঞ্চ যবনিক।, কাল রঙ্গের পর্দা | 

৮। বিরস, তরল পদার্থ শুনা এবং অম্ুরাগ শুনা | 

| বিনার্ধবাচক পদদ্বার। কোন পদার্থ ব্যতিরেকে 
ভদিভরের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ জ্ঞাপন কৰিলে 

বিনোক্কি হয়| 
1 তুলারূপ কার্ধা, পিঙ্গ এবৎ বিশেষণের চাভুষ্য 

বশতঃ প্রস্তুত পদার্ধদ্বার| অপ্রস্তত পদার্থের ব্যবহার 

বাঙ্গা হইলে সমাসেক্তি বলাধায়। এস্কলে চন্দরকান্ত 

নপতে নায়ক বাব্হারারোপ ব্যঙ্গা। 



৭১৯৮ নিবাভকখচ-বথ। 

নলিল-যন্ক্রের জলে যাহার অঙ্গন, 

ধুলি প্রক্ষালনে যেন শরদ-গগণ । 

(খাইয়া মাতলি সে সভ। কিরীীরে, 
বিবরণ কহিতে লাঁখিলা ধীরে ধীরে ॥ 

ব্রদ্মবরে অভিমানী মায়াবী বিক্রমী, 
সাহসী ছঃসহ শুর অজেয় অক্ষমী। 
নিবাতকবচগণ দেবে তাঁড়াইয়া, 
এ সভা লইয়াছিল বলেতে কাঁড়িয়া ॥ 

পরিকর * 

ভব বাহুদগ্ড-বলে পুন মঘবার, 

এ সভাভে অধুন! হইল অধিকার । 

হারাধন লাভে আর অরির নিকারে, 

আজি ইন্দ্, মজিবে আনন্দ-পারাবারে,॥ 

লাল জপ শী পপ পপ পাস বরাত & 
বর পাকা 

১০ | মঘবা* ইন্দ্র । 

১২। নিকার) পরাভৰ । 

স্পা আদার ডি 

৯ অবার্থ (অভিগ্রায় বোধক ) বহু-বিশেষপ দ্বারা 
উত্তকে পরিকর বলে 1 
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নিবাতিকবচ-বধ কত গুরু আর, 
তোমার বাহুতে সাজে ভূবনের ভার 

নর তুমি দেবতা! হইতে শক্তিমাঁন্, 
দেবরাজ তোমাকে পাইয়। মিত্রবান্ ॥ 

পৌষ *£ 
যে তপ করিয়াছিল পামর দানব, 

বিশ্বাস ছিলনা কভু পাঁবে পরাভব। 
কাব ৯ 

১1 নিবাভকবচ-বধ ইভ্যাঁদি | তুমি নর অর্ধাৎ মন্রষা 
হইয়াও দেবতা অপেক্ষ। বিক্রমশালী এব পুভ্রত্থ মন্বন্ধ 
এযুক্ত ইন্দ্রের মিত্র অর্থাৎ জ্ুহৃদ। এই হেতুক ডে!মার 
বাহুতে ভূবন-রাঁজোর ভাঁরও সাজে অর্থাৎ সাজিতে 
পারে) অযোগা হয় না, সুতরাঁৎ ভেমার পক্ষে নিবাত- 

কবচের বধ গুরু ব্যাপার নহে । অপর অর্থ, তুমি নর- 
নানক ধরি স্ুতরাৎ তুমি ষথার্থই দেবতা অপেক্ষ; 
ক্ষমতাবান এবং ভোঁম।ার ও নাঁরায়ণের প্রতি মৃষ্টিপালন- 
কর্তৃত থাকাতে তোমার বাছতে বস্তৃগত্যাই ভূবনের ভাঁর 
সজ্জিত আছে সেই সম্পর্কে অর্থাৎ পালক.ইন্দ্রের 
সাহাধা ছান হেতু ভাহার শিত্রও তুমি বট) ভ্ভোমার 
পক্ষে এই টদভ্যবধ অভি সামাঁনা কার্ধ্য ইত্তি। 

ক শব্দগুলি স্বভাবতঃ তুল্যার্থক হইলেও বাঞ্ধন। বি 
ছারা যদি ভাৎপর্যয-বিষয়ীভূত অনেক অর্ব জ্ঞাপন করে 
তৰে শ্লেষ কহে। 



হ্৪ নিধাতকবঢ-বধ। 

সে বৈরী বধিয়! তুমি জনকে তোঁষিলে, 
ইহার সদৃশ কাজ কি আছে নিখিলে 

দেবতা প্রনন্ন যারে ধন্য সেই জন, 
নিদ্ধ হয় তাঁহার কল গ্রয়ৌজন। 
রিপুর আশীতে পড়ে অবিলম্বে ছাই, 

ইহলোকে পরলোকে কোন ভুঃখ নাই । 
অগ্রস্তরত প্রশংসা * 

দেখিয়া শুনিয়৷ হেন'শানিয়! সে পুর, 
মাতলির অঙ্গে রথে আরোহিল! শূর। 
গগণে উঠিল রথ শুনিল পাগুব, 
পথে নভশ্চর-মুখে হেন ব্যাজক্তব ॥ 

৮1 শাপিয়!) আয়ত্ত করিয়া । 

৯১ | নতশ্চর, দেবস্তা । 

ক অপ্রস্তভ অর্থের কথন দ্বার। যদি প্রস্কতের অব" 
গাম হয় ভবে অগ্রস্তুতপ্রশৎসা বলাষায় | ইহা! পাঁচ 

প্রকার সামান্য দ্বারা বিশেষের, বিশেষ দ্বারা সাঁমা- 
ন্যের। কাম্য দ্বারা কারণের, কারণ দ্বারা কার্যের; 
শহ্বশ্শ দ্বারা স্বশের ব্যঞ্ধন। | এস্বলে তোমার প্রতি 
এই বক্তব্যে হারে এই গাঁমান্য-বাচক শক প্রযুক্ত 

হইয়াছে। 

১১১১ 
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বীর নও পার্থ তুমি রিপুর শুভদ, 
রণান্তে তোমার বৈরী পায় উচ্চ পদ। 

স্বরগে উঠিয়! দিব্য-শয়ন-ভো জনে, 

অপৃনরাঁর সঙ্গে তারা রূহে হৃষ্টমনে॥ 
ব্যাজন্তুতি * 

ব্যোমে একপুরী হেরি হেন কালে শুর 
মাতলিকে পুছে পার্থ কাহার এ পুর। 

মাতলি কহিছে রহে এখানে দৈতেয়; 

নামধেয় তাদের পৌলোম কালকেয় ॥ 
নন্দনে কণ্পতরুর ছাল ফুল ফল, 

খাইয়াছে ইহাঁদের মত্ত দন্তাঁবল। 
ইহাদের দরশনে অন্যের কি কথ) 

ইন্দ্রের শরণ বাঞ্ে নিজে ভয়ব্যথা ॥ 
পর্যায়োক্ত 

%* আপাততঃ (অর্থাৎ বাচ্য অর্থে) নিন্দ। বা স্তৃতি 
বুস্নাইলেও যদি ব্যগ্ানারত্তি দ্বার। তাহার বিপরীত 
( অর্থাৎ স্তুতি বা নিন্দ।) বুঝায় তবে ব্যাজন্তৃতি 
বল। যায়। এরস্থলে বাচ্যাথ নিন্দা, ব্যঙ্গ্যাথ স্তুতি । 

1 সরলভাবে বিবক্ষিত অর্থটি না বলিয়া তদর্থক 
পদ দ্বারা ভঙ্গীক্রমে কথন হেতুক বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গযার্থ 
একরূপে পর্যবসিত হইলে পর্ধ্যায়োক্ কহে। 



২ নিবাতকবঢ-বধ | 

নিবাঁতকবচ হৈতে বিক্রমে অন্থ্যন, 
সঙ্যাঁতে যাটি হাঁজার সঘরে নিপুণ | 
অবধ্য ইহার] দেব গন্ধর্ধ কিন্নরে, 
পন্নগ রাক্ষেন ষক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধরে ॥ 

পুলোমা কাঁলক1 ছুই ইহাদের মাত, 
সুতার্থে করিল তপ তুষ্ট হৈল! ধাতা 
এই পুর দিলা আঁর দেবের অভয়, 
তপোঁবলে ভুবনে অলভ্য কিছু নয়। 

অর্থান্তরন্যাঁন * 

হিরণ্যপুর নামেতে নেই পুর এই, 
মীয়াবলে যথা ইচ্ছা তথা যাঁয় যেই। 
সেই ছই দানবীর পুত্র দৈত্যগণ, 
এই পুরে করে বান স্বর্গেতে যেমন ॥ 

৯৮ উস 
বসার তাজা আস হালা ওরা গার, না সাারগা্রারঠারহাা 

৬। ধাত।) ব্র্মা | 

পা (০ বত পি 

ক্ক প্রস্তুত বাক্যার্থ যদি অগ্রস্তত বাক্যার্থ দ্বার! 
সমর্থিত (অর্থাৎ অপ্রামাণ্যাদি শঙ্কা! নিরাস দ্বার। 
দ্ঢ়রীকৃত) হয় তবে অর্থাস্তরন্যাস কহে | ইহা আট 
প্রকার | এস্থলে লামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন | 
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মহজে প্রতাঁপী এই দানব নিকর; 
পাইল ব্রহ্মার স্থানে পুন ইন্উবর | 
থাঁকুক অন্যের কথা ইক্ড্রেও না ডরে, 
তৃণজ্ঞানে গণ্য করে ক্ষীণজীবি-নরে | 

| কাব্যলিজ্ » 
নরের হাঁতেই কিন্তু এদের মরণ; 
ইন্াতে সংশয় নাই ব্রদ্মার বচন | 
বজ অস্ত্র দিয়া এই অন্ুর-নিচয়ে, 

অচিরে পাঠাও তুমি যমের আলয়ে ॥ 
তব তেজঃ-প্রাছুর্ভাবে করি অনুমান, 

টদত্য-আধারের আজি নিশ! অরসান। 
মহেক্রের দশশত নেত্র-পদ্মবন, 
অবশ্য বিকাঁন শোভা লভিবে এখন ॥ 

অনুমান 1 

* বাক্যের অর্থ অথবা পদের অর্থ যদি অপরার্থের 
প্রস্তি হেতু স্বরূপে প্রতিপাদ্িত হয় তবে কীব্যলিঙ্গ 
কহে। এস্থলে পুর্ধ ছুই পাদের অর্থ পশ্চাদ্র্তি পাঁদ- 
দয়ের অর্থের প্রতি হেতু | 

1 সাধনের জ্ঞানাধরন সাধ্যের জ্ঞান বিশেষকে অনু” 

মিভি কহে। এ অনুমিতি যন্ধি বৈচিত্র্য বিশেষ উদ্ভা- 

রমন করে ভবে অনুমান অলঙ্কার হুয় | 



তগ৪ নিবাস্তকবচত্ব | 

যদিও এদের বধে ইক্্রাদেশ নাই, 
দুর করা উচিত তথাপি এ বালাই । 
নিয়োগ বিনাও যে বা করে উপকার) 

অক্লত্রিম মিত্র সেই তুল্য নাহি তাঁর ॥ 
পাপ কালকপ্তীগণ অমরের আধি, 

অনৎজনের গর্ব জগতের ব্যাি। 

নাঁশিলে ইহাঁদিগকে আঁপদ জুড়াঁর, 
ক্ষেত্র নিড়াঁইলে যেন শন্য বৃদ্ধি পায় ॥ 

হেতু * 
 জম্পতি বধিলে এই দিতিনুত-কুলে, 

দেবের বৈরিতা কথ দূর হয় মূলে। 
কণশেষ অনিশেষ আর ব্যাধিশেষ, 

রাখিলে অবশ্য কালে জনমায় র্লেশ ॥ 

আপন আশ্রিত দৈত্যে বিপন্ন দেখিয়া, 
ব্রহ্মা যদি রোষে তবে কর গ্রতিক্রিয়। | 

৪ | অকুত্রিম) যথার্থ, খাটি। 
৫ | আধি, মনের ব্যথা | 

১৪ | বিপন্ন, বিপদে পতিত । 

১৫। প্রতিক্রিয়া, প্রতিকার | 

ক কারণের সহিভ অভেদরূপে কার্ষেের উক্ভিকে 
বৃ হত কে | 



দশম সর্গ । ২০৫ 

ধশে আনি ভাহাঁকেও গুণেতে বান্ধিয়া, 

আনন্দ সাগর জলে রাখ ডবাইয়।॥ 
৩২ অনুষুল রস 

শুনিয়া" অঙ্জ$ন কহে মাতলির প্রতি, 
প্রীর নিকটে স্ৃত যাঁও শীঘুগতি । 
অমরের বিপক্ষ যেখানে যত আছে, 

সবাকে প্রেরিব অদ্য শষনের কাছে ॥ 

কিণাসঙ্ক পিতার হাতে মিশুক এখন, 

বজ্ নিতে আর তীর নাই প্রয়োজন। 
গাণ্ডীব সহাঁয় এই একাকী পাগুব, 
রিপুদলে দেখাইবে মৃত্যুর ভাগুব ॥ 

আক্ষেপা 
পলা 

৮। কিণাঙ্ক, ঘাটার দাগ। 

১১। ভাঁগুবঃ নাটা, নৃত্য | 

%* বাচ্যমুখে প্রতিকূলাচর বর্ণনাতেই ব্যজ্জযার্থে যদি 
আন্থকল্য প্রতিপাঁদিত হয় ভবে অনুকূল কহে। 

€ বিশেষ প্রভিপাদনের ইচ্ছে বিবক্ষিত বিষয়ের 

ন্ষেধের ন্যায় উত্তিকে আক্ষেপ কহে। 
১৮ 



৮০৬ নেবাতকবচ-বধ | 

অদ্য মোর শরগণ ধাবিত হইয়া, 

কালকগ্জ পৌলোমের হৃদয়ে পড়িয়া । 
গৃধ শৃণালের নক্কে পিপাসা নিবারি, 
অমর-উতৎ্সবে পিবে রক্তময় বারি ॥ 

বারিধারা বরিষণ ব্যতিরেকে অদ্য, 
জগতের পরিতাঁপ জুড়াইবে দ্য | 
অস্থের আঘাত বিনা অচিরে নিশ্চয়, 

বিদীর্ণ হইবে দৈত্য-বধুর হৃদয় ॥ 
বিভাঁবনা * 

কহিতে কহিতে হেন সব্যসাচী বীর, 

বেগে উত্তরিল রথ দ্বারে সে পুরীর। 
দেখিল] দাঁনবপুর অপুর্ধব নির্থাঁণ, 
দ্বিতীয় অমরাঁবতী যেন হয় জ্ঞাঁন । 

পৃথিবী সহিতে নারে যাঁহাদের ভার, 
। সেই দৈত্যগ্রণ করে তথায় বিহার । 

4 পরার রশ কাজলা, পভ. 

৪1 পিবে, পান করিবে । 

১ | সব্যসাচী, অজুনের নাম। 

* প্রসিদ্ধ কারণ বাাভিরেকে কার্ধোর উৎপত্তি বশ 
নাকে বিভাব্না কছে। 



দশম সর্গ | ২৭ 

গৌরবের সীমা নাই তবু পুরবর, 
অধোতে পতিত নহে ব্যোঁমে স্থিরতর ॥ 

বিশেষোজ্ি % 

দ্বারে উত্তরিয়া, পুর আক্রমিয়া, 
বীরেন্দ্র মহেক্্র-সুত 1 

যুঝিতে মানসে, উৎসাহের বশে; 

করিলা শাখের রুত॥ 
নিয়! দে রব, কাঁলকঞ্জ সব, 

আহত হইল রোঁষে। 
মত্ত দন্তি চয়। যেন ক্রুদ্ধ হয়, 

নব জলদের ঘোষে॥ 

ইতি স্ত্রী মহেশচক্দ্র কৃত নিবাঁতিকবচ বধে 
মহাকাব্যে হিরণ্য পুর ক্রমণং নাঁম 

দশমঃসর্গঃ | 

০০০ হান ওটি, গোটা ০৬৮ (রাস 

ঞ্ক কারণ কট সত্ত্বেও কার্ধে;র অন্ুৎপত্ভি বর্ণনাকে 
(বশ্খেষোক্তি কহে! 



২০৮ নিবাতকবচ-বধ। 

একাদশ অর্থ । 

শ্0০০ 

কিরীটা করিল কম্বর স্বন, 
অচল1ও তাহে কাঁপিল ঘন। 

অমরের কানে অমৃত ঢাঁলি, 

দানবে সে, রব দ্িলেক গালি ॥ বিরোধ * 
পুরদ্বারে শুনি শাখের রুত, 
কুপিল পুলোমা কাঁলকা সুভ ॥ 

নিজ বনে যদি প্রতি-কেশরী, 
গরজে তবে কি ঘুমায় হরি ॥ 
রোষস্বরে তপ্ত দৈত্যের কায়। 
সুরের হৃদয় কাপিল তায়। 

২. অচলা, প্রথিবী অথচ যাহ? চলিত (কম্পিত) 
হয় না| 

৮। হরি। নিৎহ। 

*্* পরস্পর বিরুদ্ধভ।বে গুথ জ্িয়াদির ভান হইলে 

বিরোধ বল। যায় ।, 



একাদশ সর্গ ! ০৩ 

দৈত্যের নাসাঁতে ঝড় বহিল, 
স্বরণে শচীর প্রাণ উড্ড়িল॥ অসঙ্গতি * 

রক্তনেত্রে তার! যে দিকে চায়, 

সেই দিক বুঝি পুড়িয়া ষায়। 
আঃ, একি পাঁপ বলিয়া তবে, 

আসন হইতে উঠিল সবে ॥ 
অস্ত্র শন্ত্র সাজ নিয়া ত্বরিতে, 

চলিল তাঁহার! গার্থে জিনিতে । 
জাঁনে না যে ইনি তাঁদের কাঁল, 

জয়ের কি আঁশা বাঁচিলে ভাল ॥ বিষম 7 
ক্ষণে দানবের দ্বারে যাইয়া, 
পার্থে আন্রমিল রথ ঘেরিয়া। 

৯৮ কাল) যম।| 

ক যে অধিকরণে কাঁরণ থাকে সেই আখিকরণেই কাধ? 

জন্মে এই নিয়মের বিপর্ষায়ে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্গ দেশ্দে 
ক'্যয ও কারণের স্থিতি বর্ণিত হইলে অসঙ্গতি বল। 
য!য়। 

1 আঁরন্ধ ক্রিয়ার নিচ্ষলপপা অধিকন্ত অনিষ্ট ফল- 

জনকন্ত। বর্ণনা করিলেও বিষম বলা ষাঁয় | 



২০৯. নিবাতকবচ-বধা। 

অহসা প্রখর শর-নিকরে, 

অকালে গগণে ছুর্দিন করে ॥ 
বাঁসব-বিজয়ী দানব সব, 

পিণাকীর তেজ ধরে পাঁগুৰ। 
মানে সমানে বাঁজিল রণ, 

তাঁরক-গুহেতে পুর্বে যেমন ॥ সম * 
অরির আয়ুধ বরিষ! ধরি; 

গাণ্তীবী গাণ্তীব সগুণ করি । 
প্রত্যেক অসুরে হানিল কীর, 

অনিশিখানম একৈক তীর ॥ 
আশ্চধ্য যুঝিছে অনুরচয়, 

পরে প্রহারিতে প্রহ্থার লয় । 

ক সি পা সপন 
শী গস মা সত্ব পসপানররারার জারা) 

২| ছুর্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন। 

৪। পিণাকী,১ শিব, মহাদেব | 
৬1 তারক গুহ, ভারক ভারক নানে অস্র, গুহ 

পার্ধতীর পুত্র কার্তিকেয় | | 

৮| গুণ করি, ছিলা লাগাইয়া । 

দু েতাটএসওএতাার 

ক* অনুরূপ পদার্ঘদয়ের শ্লাঘনীয় মিলনকে সম কহে। 



একাদশ সর্গ | ৯১ 

অরির পরাণ নাশের তরে, 

নিজপ্রাণ দান স্বীকার করে ॥ বিচিত্র * 
বুক পাতি সেই শরতাড়ন, 
ফুল লম ধরি অস্ুরগণ। 

নাম শুনাইয়া ভুস্কার সহ, 
পুন শরজাল করে দুঃসহ ॥ 

গগণের কত বন মহিমা) 

কেব। পারে তার 'কহিতে সীমা] 

দহ্নজদিগের অসঙ্্য বাণ, 

অনায়াসে যথা পাঁইল স্থান ॥ অধিক 1 
অর্জনের রথ অরির শরে, 
শলভে যেমন তরু আবরে। 

দেখি অর্ধপথে মে শরচয়, 

নিজশরে বীর করিল ক্ষয় ॥ 

দানবের শর কাটিছে বীর, 
দানবের? কাঁটে পার্থের তীর। 

সটান 

ক অভিলধিত কল প্রা্ডির আশা ভাহার বিপত 

পা ফল দায়ক কার্ম্যারস্তু বর্ণনাঁকে বিচিত্র বলাষায় | 

1 আধার ও আখেয় এই ছুয়ের মধো অন্তরের 

আ'(ধক্য বর্ণনাকে অধিক বলাধায়। 



১১৯ লিবাসভকবচ-কধ | 

কুঁতপ্রতিক্লতে ইতরেতর, 

ছুই দলে যুঝেঁ তুমুলতর ॥ অন্যোন্য ₹ 
দ্রুতবেগে রূণে করি মগুলী, 
রথ চালাইয়া ঘুরে মাতলি। 
গ্রীষ্মে রবি দেয় কিরণ যথা, 
ইযুধারা স্জে-পাগুব তথা & 
সে বাণ পতনে ভয়ে বিকল, 

পলাইতে চাঁয় দন্বজদল। 
আগে পাছে পাশে যে দিকে ধায়, 

সর্বত্র অজ্জনে দেখিতে পায় ॥ বিশেষ 
ভগ্নপ্রায় দেখি অরিনিবহে, 

অভিমানে বীর-তিলক কহে. 
বব উর হজ হও রা 

১। কত প্রভিকৃত একজন কোঁন কাজ করিল 
এব ভাঁহার প্রতিপক্ষে অন্য ব্যক্তি অন্য কাঁজ করিল; 
এই রূপে দুই জনে বিধ!ন করিলে কুঁভগ্রতিকৃত বল। 
যায়| 

* দুই পদধর্থ যদি পরস্পরের একজাতীয় ক্রিয়ার 
প্রতি কারণ রূপে বর্ণিত হয় তবে অন্যোনা কছে। 

1 একটি পদার্থ যদি নানা স্থান স্থিভ রূপে বর্ণিত 

হয় ভাঁহাঁভেও বিশেষ অলক্কাঁর কহাঁযায়। 



একাদশ সর্গ | ১ 

পলায়ন নয় যোদ্ধার রীতি, 

মানুবের সনে রণে কি ভীতি | 
দেবে উল্লঙ্বির! গর্তের ভরে, 

তুচ্ছ জ্ঞান কর ক্তোৌঁমর1 নরে | 

দেবলড্ঘনেই তোদের গর্ব, 
নরহন্তে আজি হইবে খর্ব ॥ ব্যাঘাত ।& 
শূর যদি হও থাক সমরে, 
যমের অতিথি করিব শরে ॥ 

নিবাতকবচে দেখিবে তথা, 

'খুচিবে বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ॥ 
রণে যদি মর ঘুষিবে যশ, 

যশ বার, তাঁর দেবতা বশ! 

%* ৫কাঁন উপায় দ্বারা এক বস্তু যেরূপ করা হইয়াছে 
৫সই উপায় দ্বারাতেই যদি তাহ অন্য প্রকার কর। হয় 

তাহাকে ব্যাখাভ বলে। এস্কলে দেবভাদিগের লঙ্ঘন 

অর্থাৎ অবছেলা করাতে গর্ধ হইয়াছে, এ দেরশলজ্ঘন 
উপায়েভেই (অর্থাৎ “দেবলজ্ঘন জন্য ভূর্ভাগ্যেতেই) গর্ব 
রণ হইবে | 



১৪ নিবাতভকবচ-বধ। 

কশ হলে দেব যাঁইবে দিবে; 
দিবে গেলে সদ] সুখ ভুপ্রিবে। কারণমালা 
উলটিয়া হেন কটু বচনে, 
দিতিচ্ুতদল শ্েতবাহনে। 

পুন আক্রমিল অস্ত্রধারায়, 

কিরীটা দেখিয়া কুপিল তাঁয়। 
পার্থে আকর্ষণ করিল ক্রোধ, 

গাণ্ডীব টাঁনিল সে মহাযোঁধ। 
গাণ্ডীবে আরুষ্ট হইল বাঁণ, 

বাঁণ আকর্ষিল অরির প্রাণ ॥ মালাদীপক | 1 

£| শ্বেতবাঁহনে, অজুনিকে | 

৯। গাণ্ডীবে, গাণ্ডীব ধন কর্তৃক | 

ক পুর্ব পুর্ব পদার্থগুলি পর পর পদাধথের প্রতি কারণ 
রূপে বর্ণিত হইলে কারণ-মাঁলা কহে । 

1 উত্তর উত্তর পদার্থের প্রতি পুর্ধ পুর্ব পদার্থের এক 
ধর্ম সম্বন্ধ বর্ণনাঁকে মালা-দীপক বল যাঁয়। এস্থলে 'অ।ক- 
ধণক্িয়। লাধারণ ধর্ম 1 



৯৭ রস এলপি াতহা ৯০০০৩ ০ 
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হেন মতে শত শত কলম্বে, 

দৈত্যে হানে পার্থ বিনা বিলম্বে । 

তরু শুন্য নহে তাহার তৃণ, 

লয়ে স্থক়্ি প্লাবি সিন্ধু কি উপ। 
পার্থ নহে হেন নিরস্ত্র হয়, 
অশ্ত্র নহে যাঁতে বৈরী অক্ষয় । 
বৈরী নহে যেই বীধ্যেতে ক্ষীণ, 
বীর্ধ্য নহে যাহা খ্যাতি বিহীন । একাবলী * 

হেনকালে পার্থে কহে মাঁতিলি, 
দেব হইতেও ইহার! বলী। 
ইহাদিগে দৈব-অস্গ্রে বধিয়া, 
আনন্দে ড্বাঁও ইন্দ্রের হিয়] ॥ 

১1! কলম্মঃ বাণ। তীর | 

৪ | লয়ে ইত্যাদি--হথাঁৎ প্রলযকালে জলদ্বার! 
সুষ্টি প্লীৰন করিলেও লমুদ্র কি কাম পায় ? 

১১] টদব অস্ত্র, দেব সম্বন্ধীয় অস্ত্র । 

% পৃর্বব পুর্ব পদার্থের বিশেষণ গুলি উত্তরোত্তর 
পদার্থের বিশেধা রূপে স্থাঁপিভ বা পরিস্যান্ত হইলে 
একাঁবলী বলাঁষায় | এস্থলে পরিস্যক্ত হইয়াছে। 



২১৬ নিবাশকবচ- বধ । 

জনমে মানব জনম সার, 

বড় কুলে জন্ম সার তাহার 

ভাহে নার শিজ ধর্ম পালন, 

স্বধন্মে পিতাঁর আজ্ঞা বহন ॥ সার * 

বীরবর স্মর ইন্দ্র-আঁদেশ, 

অরিবধে চেষ্ডী কর বিশেষ ! 

নতৃব! সামান্য-আয়ুধ বলে, 
বধিতে নাঁরিবে এ দৈত্য দলে। 
বজ্ দণ্ড পাশ গদ1 লইয়া, 
ইন্দ্র যম পাঁশী কুবের গিয়া । 
ন। পারিয়া ইহাদের সমীকে, 
পুর্বে পলাইল পুর্ববাদি দিকে | যথাসখ্থ্য 1 

খা এসপি শপ সা দা 

১৯ | পাশী, বরুণ । 

১১ | সমীকে যুদ্ধে । 

১২। পুর্বাদি দিকও পুর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর | 

* পুর্ব পুর্ব পদার্থ অপেক্ষাতেও পর পর্ন পদাখের 
উ্কর্ষ বর্ণনাঁকে সার বলা যায়| 

1 ক্রমশ, উলিখিত পদার্থ গুলির যথাক্রমে অন্বয় 
থাকিলে যথা সঙ্খ্য বলাযায় | 



একাদশ সর্গ | ২১৭ 

শুনি ভীমাহৃজ ভীম প্রতাপে, 
গীন্ধর্ব সন্ধান্দ করিল চাপে । 

দৈবী মায়! ফোগ করি তাহাজে, 
অস্ত্র নিক্ষেপিল সত্বর হাতে ॥ 

গাণ্ডীবের ছিলা ছাড়িয়া তবে, : 
অস্ত্র আঁলম্বিল যত দাঁনবে | 

বৈরীর1 আফুখ প্রহার নিয়া, 
বিবেক রতন দিল ছাড়িয়া ॥ পরিরৃত্তি * 

অস্ত্রের মায়াতে দন্গুজ দল, 
সহন' হইল ভ্রমে বিকল। 
এই পার্থ এই পার্থ কহিয়া, 

পরস্পরে তার। মরে যুবিয়া ॥ 

অগুরু কুস্কম চন্দনে যাহা, 
পৃর্ষে বিলেপিত হইত আহা । 

সপ্ত সি - পা আয এও. 

১। তীমানুজ, অজুনি। 

২। গান্ধর্ধ) গরন্ধর্বদিশের অস্ত্র । চাঁপে, ধশ্গভে | 

* ভুলা বা স্থান অথবা] অধিক সুলোর বস্তু দিয়া 

বিনিময় (বদল) করা বর্ণিত হইলে পরিৰত্তি কনে 

১৯ 



২১৮ নিবাকর্চ-বধ ! 

দৈত্য সৈম্যদের সেই হাদয়, 
নম্প্রতি হইল শোঁনিতময় ॥ পর্য্যায় * 
অনেক সেনার দেখি নিধন, 

কালকা পুলোমা তনয়গণ | 

ভয়ে জতবেগে রণ ছাড়িয়া, 

হিরণ্য পুরীতে 'পশিল গিয়া ॥ 

বিক্রমে হুর্বার একে পাণুব। 
শিখাইল পুন নিজে বাব | 
আয়ুধ দিলেন বিরুধগণ, 

কে সহিবে হেন বীরের রণ ॥ সমুচ্চয় ? 
দৈত্যগণ দ্বারে কপাট দিয়া, 

নির্ভয়ে রহিল পুরে পশিয়া । 

ছা ০০০ 

৭| দুর্বার, অনভিকষ্টে যাহাকে নিবারণ করা যায়। 

৯। বিরুধগণ, দেবা মকল। 

ধ এক স্থানেই যদি ত্রমে (পুর্বোভর কাল ক্রমে) 

দ্বিবিধ বা! বহুবিধ পদার্থের উৎপত্তি অর্ব। বিধ'ন 
বর্ণন। করা যায় ভবেও পর্যায় কহে। « 

ধ প্রস্তুত কার্ষের প্রত্তি একটি সাধক দিয়াঁও সাধ” 

কাস্তরের উপাদান করিলে সুচ্ছয় বল! যায়। 
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এ দিকে মাতলি কৌরব বীরে, 
কহিতে আরস্ত করিল ধীরে ॥ 

সম্প্রতি আমার বুদ্ধিতে লয়, 
দৈত্যপুরী ভাক্র1 উচিত হয়। 
বিক্রমে আক্রমি হিরণ্য পুর, 

গাগ্ডিবে সন্ধন কর ভিছুর ॥ উত্তর * 
রক্ষ। যদি পায় তোমার হাতে 

পড়িবে ইহার তোমারি ভাতে | 
সর্বথা খলের না করি শেষ 

উত্ত্যক্ত করিলে অধিক র্লেশ ॥ 

বিশেষত ইহাদের জনন 
সুজনদিগের মান ভগ্জন। 

৬1 ভিছুরঃ বু অস্ত্র। 

১০ | উন্ত্যন্ত করিলে, উতৎ্পীডন করিয়। রাগাইলে। 

& কেবল উন্ভর বাক্য শ্রবণ করিয়াই বে স্থলে প্রশ্ের 
উন্নয়ন (অন্রমিতভি) কর! যাঁয় ভীহাকেও উত্তর বলে। 



১ নিবাভকবচ-বধ | 

পরপীড়া ছেতু বল বিক্রম 
_ 'অমরে জিনিতে তপস্যা শ্রম ॥ পরিসঙ্ত্য। * 

ভগ্ন যদি হয় হিরণ্যপুর 

বাহিরিবে রুষি যত অন্পুর | 

পড়িলে তোমার সমরশিরে 

অতিথি হইবে যম-মন্দিরে ॥ 
হেন বাণী শুনি কৌরব মণি 

যুড়িল যেমন চাপে অশনি । 
খর বাত সহ অধনি রড়ে 

দানব নগরে উলক1 পড়ে ॥ মাধি 7 

১। পরপাীড়', আপনি ভিন্ন আর কলের ছুঃথ। 

৮| অশনি, বজ। 

৯. খরবাভঃ প্রচণ্ড পবন | 

“রর শি পপ 

৯ প্রশ্নপুর্বকই হউক বা প্রশ্নবাত্িরেকেই হউক 

কথিত পদার্থটি যদি ভদিভরের ব্যবচ্ছেদক (ব্যাবন্কক) 
হয় ভবে পরিসৎখাযা বলা যায়। 

1 ভাগ্যক্রমে উপায়ান্তরের উপস্থিতি নিবন্ধন আরৰ। 

বিষয়টি অনায়াসে কর্তা কর্তৃক সমাহিভ হইলে 
সমাধি কছে। 



চটি হী ন্ একাদশ সর্গ | 

পবনের বেগে উলকা পাতে 

দুঢ়তর কুলিশের আঘাতে । 
জর জর প্রায় হইল পুরী 
দেখি অস্থরের! পাঁতে চাতুরী। 
পুরীঘহ তারা মায়া বিভবে 
শূন্য পথে ড্রুত পলায় দবে। 

সে পুরীর বেগ যেই না জানে 
তুল্য বলি সেই মনকে মানে ॥ গ্রতীপ ৷ * 
পুরবর কভু উপরে চড়ে 
কথন বা বেগে অধোতে পড়ে! 
কাঁকড়ীর মত কখন হাঁয় 

তিরশ্চীন ভাবে চলিয়া যায় ॥ 

রৰি মগ্ডলের নিকটে গিয়া 
কিরণ ছটায় কভু মিশিয়]। 

ঘ। কুলিশ বজ, | 

২ | ভিরশ্টীনভাঁবে, পাথাঁলে হইয়।। বক্রদিকে ॥ 

৯ উপমান বলিয়া! প্রসিদ্ধ পদার্থের ফ্দি উপমেয়্ ভাব 

কপ্পন1 কর! বাক্স ভাহ। হইলেও প্রতীপ কহা। যাঁয়। 



নিবাশকবচ-বধ | ৪ 

ন্ এজ 

-্ঠি 

চলিতে লাগিল ধীর প্রচারে 
কোঁন জন উহা লক্ষিতে নারে ॥ সামান্য * 
জলদের আঁড়ে কু লুকায় 
কখন সাগরে ভুৰে ত্বরাঁয় । 

পাতালে পশিয়া! রছে কথন 

উদ্দে উঠি পুনঃ করে ভ্রমণ | 
উপরে রবির কর পতনে 

শত শত রবিকান্ত আ্বলনে। 

নিবারি পার্থের গতি অন্তিকে 

ব্যোমে ঘুরে পুর সকল দিকে ॥ উদাত্ত? 

পি সাপ ০০০ 

৮1 ববিকান্ত) সুর্বযকান্ত মণি | 

৯ অন্তিকে) নিকটে । 

পাটির এগার এপার্বটাররাটারার “এরা এরা 

্* উভয়ের সমানগুগ কথনাভিলাষে প্রস্তুত পদার্থকে 
অপ্রস্তভের সহিত (অবিভর্কণীয়ভাবে) একাত্ম] করি! 
বর্ণনাকে সামান্য কছে। 

+ কোন পদার্থের সমধিক সমুদ্ধি (সম্পতভি) বর্ণনীকে 
সমাধি কহে । এস্থলে বছর নুর্যাকান্তমণির বদনাতে 

পুরের সম্পত্তি জ্ঞাপিত হুইয়াছে। 



একাদশ সর্গ | ইইত 

পাঁছে পাছে পার্থ মাতলি সহ 

দুরে থাকি এডে অস্ত্র নিবহ। 

মুহূর্তে নে পুরী করিয়া গু ডা 
ভূমিতে পাড়িল বারের চূড়া। 
ভয় উপজিল দানবগণে 

শরীর ঘাঁমিয় কাপে সঘনে । 

'আঃ মার মার পামর নরে 

হেন কহি তাহ! গোপন করে ॥ব্যাজোক্তি * 

নিরুপাঁয় দেখি পুরীর ভঙ্গে 
যুঝিতে বাঞ্ছিয়া পার্থের সন্ধে । 
রোষে আহরিয়া সুর! আসব 

বীর পানে মজে সব দানব ॥ 

শপ বাসস এনা ালিারারপ আ রগারর ০০৭ ঢা, পচ টা ওপার “পারার 

১১| আহরিয়া, আনিয়া | সুরা) যন্ত্রে পক্ক মদও 
স্পিরট্স্। আসব ফলের মধু 1 

জামাত 

& প্রকাশোন্ম,খ পদার্থের ছলভ্রমে গোপন করাকে 
বাজেোক্তি কছে। এন্থলে ভ্রোধের ছলে ভয়জন) 

কষ্পাদদ গোপন করা হইয়াছে । 



২২৪  নিবাঁতকবচ-হখ | 

ক্রোধ ভরে ঘুরে রাঙা নয়ন 
গর্বিত মাঁননম জড় বচন। 

দনুজ দলের কীপয়ে কায় 
উেঁই মত্ত ভাব বুঝ] না যাঁয়॥ শীজিত * 
বারুণী সেবিয়! আধুধ ধরি 
যুঝিতে তহ্ৃত্র শিরজ্্ পরি । 
রথে আরোহিয়া যাটি হাঁজার 
বাঁহিরিল দৈত্য ঘোর-আকার 1 
সহসা পাঁর্থের পথ রুধিয়া 

অবজ্ঞীতে খল খল হানিয়]। 

মধুগন্ধে মুখে যত ভ্রমর 

পড়িছে; মে সবে করে পাঁগুর ॥ তদগুণ 
শনিবার পিট ইল্লা ই উহা রসটা 

৫! বরুণী, মদির1 | 

১২ । পাগুর৭ শ্বেত ধবল । 

ক স্বভীবসিদ্ধ ব। কুত্রিম কোন চিহ্ন দ্বারা এক বস্থু 

যদি অন্য বস্তুকে ভিরোহিত করে ভবে মীলিভ হয় | 

ঁ উজ্জ্বল গুণশালি কোন পদার্থের গুণ দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়1 নিকৃষ্ট পদার্থের আপনার গুণ ত্যাগ পুর্বক যদি 
ভহারি গুপ প্রাপ্ডি বর্ণিত হয় ভবে ভদৃগ্ডণ বলা যাঁয়। 
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অজ্জ“নের প্রতি অন্ুরগ্ণণ, 
কহিতে লাগিল কটু বচন। 
অরে মুঢ নর গপলাও দুরে, 

নতুবা যাইবি ষমের পুরে ॥ 
জাননা! মোদের বল বিক্রম, 

বৃথা তেই গর্ব শিশুর সম। 
ইন্দ্র তোর পিতা জিনেছি তায়, 
নর তুই তোরে জিন! কি দায়॥ অথাঁপত্বি* 

প্রভুর জয়ের কথা শুনিয়া, 
দিপ্ধ শরে যেন বিদ্ধ ইইয়া। 
ক্রোধে কালকেয় পৌলোম গণে, 
ভৎদিছে মাতলি হেন বচনে ॥ 

অদ্য আমিয়াছে কৌরব বীর, 
ধহ্ নমূ কর অথবা শির। 

সপ | পাপা 

১০। দিগ্ধঃ বিষাক্ত | 

₹ ইন্চুরে দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে এই বলিলে যেরূপ দণ্ু- 
স্থিত পিউকেরও ভক্ষণ অর্থবশতঃ আইসে তাহার ন্যায়) 
পুর্বকশ্পিত অর্থ দ্বারাতেই যদি অপরার্ধ স্ুভরাৎ লতা 
হয় তধে অর্ধাপত্তি কহে। 



২৬ নিবাতকবচ-বধ |. 

প্রাণ ছাড় কিবা ছাড়হ মান, 

অন্যথা তোঁদের না দেখি ত্রাণ ॥ বিকণ্প ঈ 

 পলাইলি পূর্ব-রণ ছাঁভিয়া, 
স্টেই এতক্ষণ আছ বাচিয়। 

এবার কাঁচিতে থাকিলে আঁশ, 

শরণ যাঁগহ ইন্দ্রের পাশ। 

কিস্বা উপদেশ না লয় খল, 

ছিদ্রিত কলসে খাকে কি জল। 

গক্তাজল দিয়) হাজার বার, 

ধুইলেও শুদ্ধ নহে অক্রীর ॥ অতদগ,ণ1 

অতি ভীরু তোর! তোৌদিথে ধিক্। 

গর্ব তবে কেন এত অধিক । 

বরঞ্চ সমরে দেয় পরাণ। 

বীর শুবু পৃষ্ঠ না করে দান ॥ 

নিট
 

বস্তুগত) বিরুদ্ধ পদার্ঘদ্বয়ের তুলা বল-বপ্পন দ্বার, 

যদি এক ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় প্রদর্শিত হয় "ভবে 

বিকপ্প বলা যায়| 

1 উদ্ভুলগুণ পদার্থের গুণ সংক্বান্ত হইলে গুনিকুষ্টণ্তগ 

রস্ত্ হদে ভদৃগুণ। প্রাণ্ি না হয় ভবে অভদৃতগ কহে | 
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এভদিন তোর! স্ুখেতে ছিলিঃ 
বিষম সঙ্কটে এবে পড়িলি। 

ডাঁকিছে তোঁদিগে ভাবি-মরণে, 

দেখিতেছি আমি দিব্য নয়নে ॥ ভাবিক * 

ভগ্ন, উচ্চদশ। তোদের পাপে, 

পুরী ভাঙিয়াছে পার্থপ্রতাপে। 

পলায়িবি কোথা রণে এবার, 

আগে দেখ তাহ! করি বিচার ॥ 

পলায়িস যদি তোরা এ দিকে, 

এড়াঁইতে পাঁর ভাঁবি-সমীকে | 
যামী দিক্ পানে অঙ্গলি দিয়া 
দেখাইলা যন্তা এই বলিয়া ॥ সুষ্ষন 1 

তর এগার. কা পাপা রিপন শা কথকতা. গজ ০.০ 

১১। যাঁমী দিক, ঘমসন্বদ্ষিনী অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্ 

০০০০ 

৯ ভাবী অথবা ভূত্ত কৌন অদ্ডুভ পদার্থের প্রন্তা- 
ক্ষেত ন্যায় বর্ণন।কে ভাবিক বল! যাঁয়। 

+ স্ুক্মমতি বাকি কর্তৃক আকার অথবা! ইগিভদ্বীঘ। 
বোখা যে স্ুঙ্ষ অর্থ ভাহার ভঙ্গীক্রমে বণনাকে সুশ্ 
নল হায়। | 



২৮ নিধাজকবচ'বখ । 

পুন যন্তা কছে রে মুড়চয় 
জাঁধ কি বিজয়ে করিতে জয় । 

কালের ভীষণ-দশনকাঁর 
শরজাঁল যার নিশিত ধাঁর। 
নিজাৎশ নিবাঁতকবচ বধে 

দেব দ্রিবাকর পুরিয়! ক্রোধে । 
অন্য পরাভব না পারি দিতে 

যাহার প্রতাঁপ চাহে জিনিতে ॥ গ্রত্যনীক * 
নেই পরস্তপ কৌন্তেয় আজি 
দেখাবে তোদিণে মৃত্যুর বাজী! 
এই মাত্র যদি কহিল! সুত 

কুপিল কাঁলকা পুলোমা সুত ॥ 
শপ শপ পলা দি 

১। যন্ত।১ সারথি | 

1 বিজয়ে) অজ্ঞ“নকে | 
1 নিজাতৎশশ ইত্যাদি। নিবাতকবচের! স্ুযোর 

ংশে জাত ইহা মহাভারতে উক্ত আছে। 
৯] পরস্তুপ, শত্দিগের ভাপদায়ী | 

ব্রা হারার 

* উৎকর্ষ বর্ণনার অভিপ্রায়ে কোন শক্ত কর্তৃক এক 
ব্যক্তির অপকার করিতে না পারতে ভাহার সন্বন্ধীয় 

ৰস্তর ভিরক্কার বর্ণনাকে প্রতানীক বলা যায়| 
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লল[ট সম্বেদ ভুরু কুটিল 
লোচন লোহিত তন্ন কাপিল | 

দংশয়ে দশনে দশনবাস 

নঘনে বহিল উদ্ম নিশ্বান ॥ স্বভাবোক্তি | * 
তপ্ত তৈলে যেন্ন পড়িল জল 
ক্রোধেতে জলিল দহুজ দল। 
শবরজিয়। ঘোর গভীর তর 

ফিল প্রচণ্ড কোঁদওবর ॥ 

উথলিল দৈত্যবল ভীষণ 
পর্ববদিনে মহাসিঙ্ধু যেমন 
পদভরে ধরাঁতল কাপিল 

ংহাঁরিতে হর বুঝি নাঁচিল ॥ 
টৈংহিকেয় শঙ্ক। রবিকে দিয়! 
ব্যোম আবরিল ধুলি উদ়্িয়। 

১1 লন্দেদ, ঘর্মযুত্ক | 

৩। দরশশনবাঁসঃ অথর ওষ্ঠ | 

১৩। টৈসৈংহিকেয়শঙ্কী, রাক্ছুর ভয় | 
আপিল ০৯ তি পিস পপ পলা 

* লৌকিক পদার্থের উত্তম কূপে গুণ ক্রিশ্াদি বর্ণন 
হারা স্বভাব প্রকাশ করিলে স্বভাবোক্তি বল! যায়| 

হও 



৫ নিবাস্তকবচ-বধ । 

মহা তিমিরে দিক ঢাকিল 

ভয়ে কি বিরাট আখি মুদিলা 
হেন কালে দৈত্যপতি সমূহ 
স্বসৈন্যে সাজায় ছুজ্জয় বু | 
সমুখে রহিল দশ হাজার 

মাঁৰে সমস্য থাকিল তাঁর॥ 

দশ দশ হাঁজারেতে ছুপাঁশ 
আটকায় যেন যমের দান। 
পৃষ্ঠ ভাগে রথে হাজার বিশ 
সবাঁকে পালিছে দহ্থজাধীশ ॥ 
চক্তব্যুহ রচি তাহার৷ সবে 

বিস্কারিল ধন অতনু রবে। 

শুনির। অমনি পাগুৰ মণি 

বাঁজাইল শঙ্ব বিশাল ধ্বনি ॥ 

০ 

২। বিরাটঃ মহাঁপুরুষ। চন্দ্র ও ভুরধ্যই উহার চক্ষ 
সুতরাং চন্দ্র সুর্য অদৃশ্য হওয়াতে বিরাট পুরুষের 
চক্ষ মুদ্রণ উত্প্রেক্ষিত হইয়াছে । 

১২ই| বিস্ফারিল। টক্কার দ্রিল1 অতনু রবে, বিশাল 

'্নিতে | 
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পরিচিত দেব দের ধ্বাঁনে 

স্বরণে সুরের] ছম্দ্রভি হানে । 

বিজয়ের জয় বাদ সহিত 

কোণাঁথাঁতে নাদ উঠে ত্বরিত। 

ঘোর ঘর ঘরে রথ টানিয়া 

দড় বড়ে ঘোড়া চলে হেষিয়া। 

না জানি কি রেণুরূপে নিখিল 
শবরূপে কিন্বা পরিণমিল ॥ 

ধুলীর আঁধারে কিছু না শুঝে 
দেবরিপুদল তথাপি যুঝে, 

অন্ুমানে পাঙসুতের যান 

লক্ষিয়! অজন্ বরিষে বাণ ॥ 

রওনক 

৩। বিজয়ের, অজ,ননের ও 

৪1 কোণপাঘাত; বছশভসহত দুচ্চুৃভি এবং বনু” 
শত ঢক্টু। একত্র আহত হইলে কোগাধাত 'হয়। 

৬। হেযিয়ঃ শব্দ করিয়।| 

৭ রেণু, ধুলা, ধুলি | নিখিল, সকলসু্ি । 

৮ পরিথমিল, পরিণত হইল । 



নিবাতকবচ-বথ |] 

অনি বিলম্বে অস্বর তলে 

কনক পুঙ্টের প্রভা মগ্ুডলে। 
নাচাঁইয়া যেন তড়িত বাল] 
উড়্িল উজালা বিশিখ মালা ॥ 

শ্রাবণের বাঁরি-ধারার মত, 

বসিয়া আইনে দার্থণ যত। 

নিরখি নিমিষে পাঁগুৰ শুর? 

কোঁদণ্ড টানিল আকর্ণ পুর ॥ 

আ'কর্ণে ধনু নত হইয়া, 
কপাইল রিপুদলের হিয়া । 

অমর্ষে কুটিলতর যেমন, 
অন্তকের ভূরু-ভক্ত ভীষণ ॥ 

হ। পুঙ্, বাণের তে স্তন ছিলাতে চড়াঁন যায় ভাহ। 
লৌহাদি দ্বারা] বান্ধ, থাকে, এস্কলে সোনাবান্ধা, পুত! 
মগ্ডুলেঃ সেই পুঙ্ছের ছাতি সমুহ দ্বার। অর্থাৎ ততৎস্বরূপ 
যে বিছ্াৎ্প বাল! (স্ত্রী) ভাহাঁকে নাচাইয়। 
৪ 

৬ 

৮ 

১৯। 

২ | 

বিশিখমলা, বাণ শ্রেণী | 
নার্ণ। বাণ । 

কেোদগু) ধন্র |« 
অমর্ধে, ক্রোধে | কুটিলতর, অতিশয় বাক1। 

অস্তকের যমের | রর 
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ধন্ন নোমাইয়া রথি-বৃষভ, 
বিস্ফারে পুরাঁয় ধরণি,মভ। 
হারের আগে পিণাঁকপাঁণি, 

টক্করে যেষন পিণাক টানি ॥ 
- বাছিয়' বাছিয়! প্রখরতর, 

তঁণীর হইতে তুলিয়া শর । 
অর্ধপথে যত অরির তীর, 
খণ্ডশ কাঁটিল গাঁণ্ডীবী বীর ॥ 
ধন্য বিজয়ের শিক্ষাকৌশল, 
হাতের লাঘব বাহুর বল। 

সহঅ সহজ ইয়ু পতন, 
অভ্রমে করিল একা বারণ ॥ 

এ 

১। রুথি-ব্ষত, রথীর মধ্যে (শ্রষ্ঠ | 
২ | বিস্ফারে টঙ্কার কো | 

৩1 প্িণাঁক-পাণি১ মহাদেব ও শিষ | 

81 পিথাক১ শিবের ধনুকের নন | 
৬। তুণীর তুণ, বাণ রাখিৰার পাত্র-বিশেষ | 
৮1 খণ্ড, খণ্ড খণ্ড করিয়] | 
১০। লাখ্ব, শীত্রত1 । 
১১। ইযুঃ বাণ, | 
১২1 অভ্রমে; ভ্রম ব্যতিরেকে | 



হ৩৪ নিবাভকবচ-বৃখ। 

নিবাঁরি বৈরীর বাঁণ কুহক, 
ন[রাঁচ যুড়িলা যোঁধ তিলক । 

বত্র চাঁপে বাণ শোভে যেমন; 

কাঁলের ব্যাদিত মুখে দশন ॥ 

প্রক্ষেড়ন আরোপিয়! ধুতে, 

ভীমানুজ কহে দহৃর সুতে। 
শুন কাঁলকপ্ত পৌলোম গণ, 
অর্জনের বাঁণ অহ এখন ॥ 
মোর শরবেগ বুঝি জান না, 

তেই করির।ছ ব্যুহ রচনা । 
গ্রলয়ে জলধি উথলে যবে, 

জাঁউঁল বাধিলে তাহে কি হবে ॥ 
নারাচ কন্টকে আজি নিশ্চয়, 

উদ্ধীর্রিব দেব-কণ্টক চয় | 

১। কুহক, ইন্দ্রজাঁল, তেলকী। 
৩। বক্র চাপে? বাকা ধমুতে | 

৪ | ব্যাদিত) হ! করা। 
৫1 প্রক্ষেভন, নারাচ বাণ | 

১৩। কন্টক, কাট | 
১৪। দেবকন্টক। দেবতাদিগের ক্ষুত্র শত্র--কাট। 

দিয়াই কাট! উদ্ধার করা উচিত৷ 
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কোন্গুণে পিতা-ইন্দ্রের সনে, 
বিরোধ আচর দেখাও রণে॥ 

এইমাত্র কহি অহিত পাঁনে, 

পৃথান্গত শিত-নারাঁচ হানে । 
রক্ত পিয়াসেই বুৰি খ-তলে, 
আঁশুতর দেই আঁশুগ চলে ॥ 
একের উপরে হু-তিন ক্রমে, 
সষ্্যা বাঁড়াইয়া পার্থ অভ্রমে | 

অনেক সহজ নারাঁচ স্তোমে, 

কুজ্ঝটিকা বুঝি স্থজিল ব্যোষে ॥ 
কিরীন্টীর শর-শআ্রোত প্রখর, 
তিলে তিলে,বাড়ে অধিকতর । 

নদীতে বরিষা কালে যেষন, 

বৃদ্ধি পায় বেগে জলপ্লাবন ॥ 

৩। অহিত, শক্ত | 

৫| পিয়াসেই, পিপাসাতেই। খণ্তলে, আকাশে, 
গগণে। ূ 

৬। আশুতর, শীশ্রতর | আশুগ? বাণ। 
৯। সোম, সমুহ | 

১৬। কুজ্বটিকা, কুয়াশা | 



হ৩৬ নিবাঁভকবচ-বথ | 

অবিরল শর-ধাঁরায় ঢাকি, . 
লুকাইল দিক কোথায় নাকি 
অন্তরীক্ষ বুঝি অচিরকাঁলে, 

নিচিত হইল গবাক্ষজালে॥ 
বেখেতে আইসে অস্ত্র সমুহ, 
দেখিয়! ভাঙ্গিল অসুর ব্যুহ। 

রড়ে বহে ঘদি দক্ষিণ বায়, 

জলদাঁডস্বর রহে কি হাঁয় ॥ 

সন্ধানে ন্ধ(নে ধীর তিলক, 
অরি সাঁরথির কাটে মস্তক । 

মথিয়! রথের তুরক্র সার্থ, 
অন্তকের ন্যায় যুঝয়ে পার্থ 

পুতিগন্ধি অস্থি কেশেতে পুর্ণ, 
রুধিরের নদী বহিল তুর্ণ। 

৩1 অন্তরঙ্গ, আকাঁশ। 

৪1 নিচিভ১--ব্যাপ্ত, অর্থাৎ বাণ দ্বারা ব্যাপ্ত হও- 
যাতে গবাক্ষের ছিদ্রের ন্যায় গগণে অম্প অপ্প ফাঁক 
থাকিল| 

১৩।  গুতিগন্ধি, ছ্্গন্ধ যুক্ত, 



একাদশ সর্গ। হু চি 

রণভূমে, যথা! যমের দ্বারে, 
বৈতরণী বহে ঘোর আকারে ॥ 
শোঁণিতে ভিজিল সমর স্থল, 

সদ্য প্রশামল্ ধুলিপটল। 
লক্ষ্যে দরশন চলিল তবে, 

সুবিধা পাঁইল যোঁধের1 সবে ॥ 
হত তৃরক্কম নাই সারথি, 
তথাপি অখিন্ন দন্ধজ রথী । 
ভূমেই রহিয়া ষটি হাজার, 
বুকে ধরে নারাচের প্রহার ॥ 

ক্ষত-অঙ্গে যত অনুরপতি, 

রুধির বিন্দুতে শোভিল অতি । 

বনস্ত সময়ে কিংশুক বন, 

ফুল ফুলে দেখাযাঁয বেশন & 
সীমা ভূমে যেন ক্রোধের থিয়া, 
পার্থে কহে তাঁরা হাত নাঁড়িয়!। 
(তির পারা উবাচ 

৪ | সদ্য, ততক্ষণাঁৎ | প্রশমিল) শান্ত হইল। 
ধুলি পটল ধুল1 সকল | 

৮| ন্সখিনঃ খেদযুকু নয়] 



| 

শি । 

করে। 

৫ | 

ই পথ 

নিবাতকবচ-বধ। 

ভাল ভাঁল অরে বাসব সুত। 

দেখাইলি বীরপন' অদ্ভুত ॥ 

চিরকাল রণক গুয়া বশে, 

দোর্দও, মোদের অস্ত্র পরশে, 
পাইয়াছি আজি তাহার পাত্র, 
দেখিবি রে থাক ক্ষণেক মাত্র ॥ 

শিশু তুই তোরে মোদের রণে, 
প্রেরিয়া মহেত্র আছে কেমনে । 

প্রথমে হৃদয় তোর বিধিব, 

পরে শোকশল্যে ভারে হানিবি॥ 

মাঁতলি সারথি ইক্ড্রের যান, 
তেই বুঝি নিজে অজেয় জ্ঞনি | 
এখনি চড়িয়! গাধার রথে 

যাইতে হইবে দক্ষিণ পথে | 
পি 

্লণ কণ্ডয়া, যুদ্ধের নিমিত্তে চুলকা নস | 
পৌর, বাছ স্বরূপ দণ্ড--অস্ত্রকে স্পর্শ 

পাত্র, ই যুদ্ধের চুলকানী নিবারণের স্থান । 
অজেয়, জয়ের অসাধ্য । 



| 

১০ | 

হুখ। 

১১ | 

১২ | 

১৩ | 

একাদশ সর্গ 2৯ 

ঘর্ণিত নয়নে হেন কহিয়া, 

অমোঘ আ্মুর-মন্ত্র জপিয়া। 

দৈত্যের1 ধনুতে যুড়িল শর, 
প্রমাদ গঁণিল সুর কিন্নর ॥ 

মুগ্পৎ্ মবে করি সন্ধান, 
ছাঁড়িল ময়ের নির্মিত বাঁণ। 

মায়াময় অস্ত্র বেগে ধাইয়া, 
চলিল বিবিধ রূপ ধরিয়! ॥ 

কারো মুখ কেশরীর মতন, 
কৌন শর হ্ুগাদন-বদন। 

কাহারো বা আন্য বাঘের ন্যায়, 

কারো মুখ তার্ষ্যতৃণ্ডের প্রার। 
শিবার সদৃশ কারো বদন, 
উলকা জ্বলিছে তাহে ভীষণ । 

অমোঘ অব্র্থ। আন্ুর, অনুর সধ্ন্ধীয় | 

যুগাদন-বদনঃ নেকড়িয় বাঘের ন্যায়যাহার 

আসাঃ মুখ | 

তার্্/ তুণ্ত, গরুড় পক্ষী ঠোট | 
শিবাঃ শ্বরথাল। 



5৭] 

৭ | 

১৪ | 

নিবাতকব্চ-ব্ধ 1 * 

বদন ব্যাদানে দশন মেলি, 

ধায় ইযুগণ গগণে খেলি। 
ঘোর শরধাঁরা নিরখি পার্থ, 

বহু আন্ত ছাড়ে নিবারণীর্থ। 

দানবের বাণে ঠেকি নে সব, 

অমনি: হইল হুত-বিভব । 
বিফলিয়৷ প্রতিকাঁর-উপীয়, 

প্রলয় কালের ঝড়ের ন্যার। 

অলখিতে যেন আন্ুর-বাণ, 

আনি উড়াঁইল পার্থের প্রাণ ॥ 
বিষম সঙ্কট দেখি বিজয়, 

ভুলিল নিজের আঁম়ুধ চয়। 

ভয়ে পাণ্চুবর্ণ কীঁপিল তন্থ' 
শিথিল মুতে খসিল ধনু ॥ 

অন্তকাঁল বুঝি বাঁনব-সুত, 

পিতা মাতা দৌহে স্মরিল' দ্রুত। 
এরা মাপার সি 

ব্যাদানে ই! করিয়। | 

বিফলিয়া, বিফল করিয় | 

শিথিল, টিলা | 



একাদশ সর্গ । ৪১ 

স্বস্তি ক্ষিরীটীর কহে অমর, 
হরিষে গ্রজে দৈত্য-নিকর ॥ 
আহত হইয়া সে ঘোঁর বাঁণে, 
ঘুরছি পাশুব পড়িল যানে। 

দেখি হাহাঁকাঁরে মাঁতলি সুতি, 

বসন-অঞ্চলে ভাকায় দ্রুত ॥ 

মুচ্ছিতি দশীতে কৌরব-মণি, 
দেখিছে স্বপন, যেন আপনি । 

মহেন্দ্র আলিয়া কোঁলে করিয়!, 

স্ুধামাখা মুখে কহে সাত্তিয়া ॥ 

উঠ বাছা আর নাহছিক ভয়, 

ব্রণ-কষ্$ এই করিহু ক্ষয়। 

অন্যতাঁর্ করে তোমার অঙ্গ, 
. লেপিন্ধু হউক মুরছ। ভক্ত | 

পারি 

০ 

যে আয়ুধে বাছ। তুমি মোহিত, 
ইহার প্রভাবে কে নহে ভীত । 

দৈত্য বন্দ এই অস্ত্রের জোরে, 
অন্যের কি কথা জিনিল মোরে ॥ 

ব্রণ, অস্ত্র দ্বারা ক্ষত, বাপের ঘা । 

১ 



১। প্রক্ষশর। রৌদ্র অস্ত্রের নাম। 

নিবাতকৰ্চ-বধ | 

ব্রহ্মশির নামে তোমার কাছে? 

হরের প্রসাদ যে অস্ত্র আছে। 

কাঁলকপ্জ আর পৌলম যত, 
তাহারি অন্ধানে হইবে হত। 
এরূপ স্বপন দেখি অচিরে, 

স্ুধ। সেকে যেন সুস্থ শরীরে । 

মোহ নিদ্রা ত্যজি শ্বেতবাহন, 

উঠিয়া বলিল পূর্ব মতন | 
দেবদেৰ রুদ্রে একান্ত চিতে। 

চিন্তিলা কৌন্তেয় জোড় পাণিভে | 

তদন্তে স্ম'রলা আরুধ ভার, 

মুর্তিমান্ যেন মহাসংহাঁর ॥ 

তেজোগুণে উজালিয়! অস্বর, 

অবিলঙ্বে রৌদ্র আঘুধ বর। 
পুরুষ সদৃশ রূপ প্রকীশি, 

দরশন দিলা দমুখে আলি | 

দেখিলা কৌরব আধ বরে, 
তিন মুখে নও লোচন ধরে । 



পারার আকন 

ওকাঁদশ সর্প | ২৪৭ 

ছয় ভুঁজঃ অঙ্গ কাঁল বরণ, 

ফদীর দড়িতে জটখ বন্ধন | 

পরিহরি ঘোর দৈব মুরতি, 
শর রূপে মেই আরুধগতি ॥ 

আলম্বিল কুক্তী-শুমুর তুণ। 
ভস্মে আচ্ছাদিত যেন আগুন 

আরাধিয়! স্তুতি নতিতে হরে, 
পাঁওৰ গাঁগীব তুলিয়া করে । 

স্বস্তি জগতের কহি লত্বর, 

সন্ধান করিলা সে অগ্স্রবর ॥ 

ক্ষণমাত্রে ধুমে পুরিল নভঃ 

রবি নৌ বহ্ছি বিগত প্রভ । 

সঘনে কাপিয়। যেন কি ধরা, 

পাঁতীলে যাইতে করিছে ত্বরা ॥ 

পৃথিবী তুলিতে মহা শুকর, 

নিমজিল যবে তার সোলর । 

ক্ষুতিত সাগরে উঠে তরঙ্গ, 

মীন নক্র মানে লযের রঙ্গ ॥ 
শর 

৮ 

১৮ | মীন নক্র, মৎস্য কুস্তীর | 



৪৪ নিবাভকবচ-বধ। 

আগ্ুধের প্রভা দন্ধুজ কুল, 

নেহাঁলি হইল ভয়ে আকুল । 

হিয়া! ক ওষ্ঠ তাল শুকায়, 

জ্বরার্ডের ন্যায় কীপিছে কায়॥ 

অনন্তর রুদ্র মন্ত্র জপিয়া, 

লিংহনাদে নিজ নাম হাকিয়া। 

বিসজ্ঞল1 অস্থ পাগুব যোধ, 
মু্তিষান যেন রুদ্রের ক্রোধ ॥ 
'আরুধ উদড্ড়িল যবে অমনি, 
নানা মুরতিতে পুরে অবনী। 
অস্ত্রের প্রভাবে বাঘ শৃগাল, 

জনমে মহিষ সিংহ বিড়াল 

তরক্ষু শুকর কুক্ক,র শত, 

বাঁনর ভালুক উলুক কত। 

মতঙ্জ তুরজম কুরজ, 

শরভ গণ্ডার নানা ভূজজ । 
০ ০০০০০ 

১৩। ভরক্ষু, নেকড়িয়। বাঁঘ। 
১৪ | উলুক, পেঁচা | 
১৫। মতদ্গজঃ হস্তী। তুরজ্গম) ঘোড়া| বুবনগ) হৃগ | 
১৬। শরভ; এক প্রকার পশ্খ | 

শাহানা 
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গরুড় কুকুড়া শ্যেন বাঁয়স, 

শত শত গৃধ্ চিল সারস । 

পর্ববত সমুদ্র হুদ গভীর, 
মকর কমঠ মীন কুত্তীর ॥. 
পিশাচ গন্ধব্ব কিন্নর যক্ষ। 

বিদ্যাধর ভূত অস্নুর রক্ষ ॥ 
নানারূপধারী প্রেত ভীষণ, 

তিন মুখ কারো চারি আনন ॥ 

বিবিধ আয়ুধ ধরিয়া করে, 

নাঁচিয়! তাহার] ধায় সমরে । 

এরূপে অগণ্য জন্ততে স্থান, 

ভূষে না রহিল তিল মান ॥ 

নানা উপায়েতে দে নব প্রাণী, 

একে একে যাটি সহত্রে হানি। 

মুহূর্তে দেবের বিপক্ষ-কথা, 

জ্ঞান করাইল স্বপন যথ] ॥ 

১1 যেন, বাঁজপক্ষী বহতী | বায়স, কাক । 

৪ 1 কমঠ, কেঠো' বা কচ্ছপ | 

১৪। যাঁটি সহজে; যাঁটিহাজার দৈত্যদিগকে | 
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বধি কাঁলকষ্জ পৌঁলোম দাঁণেঃ 

অস্্রবর রূপ সন্বরি ক্ষণে । 

পার্ধের প্রণতি অন্তে আকাশে, 

উড্ভিয়! উত্তরে হরের পাঁশে ॥ 

: নিবিল দন্ুজানল, শীতল ধরণীতল, 

স্বরগে ছুন্দুভি ঘন বাজে । 

কিবীটীর শিরে ফুল, বরধিল! দেবকুল, 

শির নোমাঁইলা বীর লাজে ॥ 

শুনিয়। মে বিবরণ, ধাইল দানবীগণ, 

রণভূমে পুরী পরিহরি ॥ 

পতি সুত বন্ধু জনে, পতিত নিরখি রণে, 

বজপাত মানে আঁহা মরি ॥ 

উতি শ্্রীমহেশচন্দ্রক্লতৌ নিবাতকবচ বথে 
মহাকাঁব্যে হিরণ্যপুর দৈত্যবধে নাম 

একাদশতমঃ সর্গঃ ॥ 

রিনার রাহি টির়িরিবানার তা 

২। রূপ বন্বরিঃ অর্থাৎ নানাএকাঁর জন্কর রূপ 

ধাঁরণ করিঘ্।ছিল সেই নকল রূপ সম্বরণ করিয়া | 

৮ লাঁজে, প্রশহসিত কার্ধ্য করিয়া পুরস্কার 

প্রাপ্তির সময়ে ষে লঙ্ভা। হয় সেই লঙ্জাতে। 
হিট 



দ্বাদশ সর্থ। 

সপ 00০0 | 

বিপদ-বাঁরতা শুনি হাহাকারে হায়, 

ধাঁইল অস্ুরী ঘত উন্মভ্ার ন্যায় । 

কাঁলক1-পুলোমা দৌহে আগে ধায় রড়ে, 
পদে পদে উছট খাইয়া ভূমে পড়ে ॥ 
জগত আধার দেখে পথ নাহি শুবে, 

গৃধ্ শৃগালের রবে দিক মাত্র বুঝে । 

বুক বিদরিছে শিরে পড়িল কি বাজ, 
আলু থালু বস্ত্র চুল নাহি ভয় লাজ । 

ধরাধরি করি দৌহা পুত্রবধূগণঃ 
লইয়া চলিল যথা ঘটিল নে রণ। 

যুদ্ধক্ষেত্র দেখে তার। ভীষণ অতুল, 
পিছিলা রুধিরপস্কে কস্কালে লঙ্ক,ল॥ 

গুধিনী শকুনি চিল হাড়গিল' কাক, 

শৃগাঁল কুক্ক,র আসি পড়ে ঝাকে ঝাক। 

১২1 কঙ্কালে সঙ্কল সৃত শরীরের অস্থিতে ব্যাপ্ত । 
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উদরের নাড়ী কোন গৃধ টানি আনে, 
বিবরের সাঁপে ধেন বৈনতেয় টানে ॥ 
মাথা গুজি পাখা মেলি অন্য গুধু তারে, 
নচীত্কারে লক্ষে লক্ষে যায় হানিবাঁরে । 
ছুই গৃধে যুদ্ধ বাজে চিল নিরথিয়া, 
অলখিতে আনি নাঁড়ী লইল কাড়িয়া॥ 
গোটা গোটা হাড় গিলে হাঁড়গিলা যত, 
কত ভূঞ্জে সঞ্চয়-স্থলীতে রাখে কত। 

শবমুণ্ে বসি কাঁক বিরত ডাকিয়া, 
চক্ষুতে ঠোকর মারে পক্ষতে মেলিয়া ॥ 

সপন 

২। বিবর) গর্ভ) খাল 1 বৈনতেয়, গরুড পক্ষী | 

৪ | সচীৎ্কারে, চীতকারের সহিষ্ভ অর্থাৎ চীৎকার 

শব্দ করিয়।। 

৮1 সথল্ম-স্থলী, এস্থানে হাড়শিলার গলায় যে 
থলিয়। থাকে। 

৯। শবমুণ্ডে, মুত্ত ব্যক্কির মাথাতে। বিকৃজ, 

বরাবর যেরূপ ডাকে তাহ হইতে আর এক প্রকার । 

১ | পক্ষতি) পাখার সুল ব। গোড়।1 | 



ছাঁদশ সর্গ | ২৪৯ 

কষ্ক,র টানিছে শব আপনার পানে, 

লেজ ফুলাইয়া শিবা আর দিকে টানে 
কুক্কর শৃালে লাঁগে বকড়া তুমুল 

শুনিলে নে কোলাহল হৃদয় ব্যাকুল । 

দেখিয়া! প্রভূত ভোজ্য উৎ্নবের ধুমে। 

অসঙ্্য পিশাচ প্রেত নাচে রণভূমে | 
আঁতের মেখলা দিয়া কীচা চর্ম পরি, 
হাঁড় বাঁজাইয়া গায় আহা হরি হরি ॥ 
কেহ বা কপাল পাত্রে রক্ত-মধু পাঁনে। 

মাতিয়! চিবায় অস্থি অবদংশ জ্ঞীনে । 

লালসাঁতে কোন প্রেত মস্তি চষিয়া, 

লালাক্রিন্ন স্ক্ক চাঁটে লোল জিহ্বা দিয়! ॥ 
পা সাকার 

১। শব, মুতের শরীর | 
২1 শিবা, শ্বগাল | 

৫1 প্রভূত, প্রচুর» যথেষ্ট | 
৭| মেখল1) কে(মরের গোট । 
১০ | অবদৎশ, মদের চাট | 

১১ | লালসা) অতিশয় বলবভ্ভী ই মস্তি; 
মাথার চরবী | 
১২ | লাঁলাক্রিন্ন গৃক্কুঃ নাঁলে মাথা মুখের ছুপাশ। 

লোল) চঞ্চল । 
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কেহ বা! উঠিয়! বসে দাঁড়ায় দৌড়িরী, 
খল খল হানি কাদে কি জানি বুৰিয়। 

নিবারিয়! মাংস রে ক্ষু পিপাসাঁয়, 

দৈত্য মুডে কোন ভুত কন্দ্রুক খেলার । 
হেন ঘোঁর রণাঁজনে দৈত্যভীরু যত, 
প্রবেশিল শোক তাপে অভীরুর মত। 

পতি পুত্র ভাইদের ছুর্দশ৷ দেখিয়া, 
বান্ডিল মন্ুর বেগ অমহা হইয়া ॥ 
বানের উপরে বান আইস যখন 

নদীতে কি ধরে সেই সলিল প্লাবন । 
কাঁলক পুলে ।ম! ছুই বুড়ী বিশেষত, 

মুচ্ছিত হইয়া পড়ে যেন খড়গাহত ॥ 
কাঁর পাঁনে কেব! চাঁয় সবে ক্ছন্ন-মতি, 

দিপ্ধ শরে বিদ্ধ আভা হরিণী যেমতি। 

বারাক 

৩ ক্কু। ক্ফুধা, খিদে | 

৬1 অভ"রু, নির্ভয়, ভয়শূন্য | 
৮1 মন্া, শোক] 

১৩। ছল্গমতি, জ্ঞীনহীন, বুদ্ধি শুদ্ধি হাঁর1 | 
১৪ । দিপ্ধশরে বিদ্ধ, ব্ষান্তি জর দ্বারা বেধা। 



দ্বাদশ সর্গ। %১ 

কত ক্ষণে দুই বৃদ্ধ! চেতন পাইয়া, 
হুদয় কপাল হাঁনে করতল দিয়া ॥ 
চুল ছিড়ে মাথা কুঁড়ে উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাসে, 
আত্ু্ধ কুড়ায় কভু আত্মহত্যা আশে । 
ধারে হ্বদয় আতর করি জাখি-নীরে, 
ছুই জনে কাঁদে দৈব নিন্দিয়া অধীরে ॥ 
তনয়ের শতদেহ কোলেতে লইয়া, 
বিলপে দনুজ-মাতা বদন চৃস্বিয়া । 

হাঁয় রে বাছারা তোরা গেলি কোথাকাঁরে, 
কৌন অপরাধে মায়ে ফেলিলি আধারে । 
শৈল যদি পড়ে মাথে মহ্য হয় তাহা, 
নিরখি তোদের মুখ বুক কাটে আহা । 
কি জন্যে ধুলাতে বাপ] গড়াগড়ি যাঁও) 
মার কোল পাভা”এই ইহাতে ঘুমাও ॥ 

মায়ের উপরে হ্থায় এত জ্রোধ কেন, 
উঠ বাছা বুকে মোর বাজে শেল হেন। 

৬। টব, নিয়তি), ভাগ, অদষতি| অধশীরে, 
অধৈর্ধা হইয়া | 

৮| বিলপেঃ বিলাপ করে। 

১১। শৈল, পর্জভ | 
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পদ্ম আঁখি মেলি ডাক একবার মায়, 
জড়াউক পোড়া হিয়া বচন সুধায় ॥ 
হার হাঁয় হরি হরি অরে ক্রু,র বিধি? 

কি দোঁষে হরিলি মোর অঞ্চলের নিধি। 

করিন্ব কঠোর তপ ব্রহ্মা দিলা বর, 
স্থুরীস্ুরে তব পুত্র না করিবে ডর ॥ 

ইন্সে না গণিত তেই আমার তনয়, 
হায় এবে নরহক্তে তাহাদের ক্ষয়! 

নাগর সাঁতার দিয়া উদ্তরিল যেঈ, 

গোষ্পদের 'জলে ডুবি মরে কভু সেই ॥ 
শলভের পক্ষ-বাঁতে আগুন নিবিল, 

আগুনেতে শুকাঁইল সিদ্ধুর সলিল। 
ভাবিয়াছিলাম যাহা হৈল বিপরীত, 
হাঁয় রে নিঠুর দৈৰ এই কি উচিত | 
ঘামিলে যাঁদের মুখ সহিত না মোর, 

দেখালি তাদের আজি হেন দশা ঘোর । 

শুয়িত বাছারা মোর ফুলের শষ্যায়, 

শরে শরে বিদ্ধ তার! সজারুর ন্যায় ॥ 

হ্রারে রে কঠিন প্রাণ যারে বাহিরিয়া, 
থাকিতে না পারি আর এদশ] দেখিয়1। 



ছঁদর্শ সর্দ | হ৫৩ 

ওহে প্রেত ওহে গৃধু কুন্ধ,র শৃগাঁল, 

অভাগীরে খাও যদি ফুরায় জঞ্জাল ॥ 
কি হেতু যাতনা ভূত রে পোড়া জীবন, 
মরণে জীবন তোর জীবনে মরণ । 

মরা যম ভয় কিরে আমারে ছুইতে, 
আঁর সে বাঁছাঁর নাঁই যাঁদিগে ডরিতে ॥ 
বাম বিধি মোরে কেন জন্ম দিয়াছিলি, 
অবলা বধিয়া এবে কি পুণ্য পাইলি। 

এইরূপে কতঘত বিলাপ করিয়া, 
দন্ুজজননীদয় কাঁদে ফুকরিয়া ॥ 
পিতৃবন মাঝে শোঁক দাবানলে পুড়ি, 
পরস্পরে গলা ধরি কাদে ছুই বুড়ী। 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ধায় শবপানে, 

অন্যের কি কথা হায় গলায় পাষাণে ॥ 

অন্যদিকে বধূগনঃ রম ভরম ধন, 

তেয়াগিয় কাঁদে বিনাইয়! বিনাইয়া, 

৭। বাম, প্রতিকল। 

১১ | পিভৃবন) শার্শান তাহাই বন স্বরূপ | 

খই 
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রুকে করাঘাঁত হানে, হার টুটে খানখাঁনে, 
মুকুতা পতন ছলে কাঁদে যেন হিয়া । 

খঙ্দিল কবরীভারঃ ফুল মাঁল। পড়ে তাঁর, 

উপভোগ সুখে যেন হইয়া হতাশ, 
কাপাইয় তুক্গ স্তন, শ্বাস বহে উদ্ম ঘন, 

ছুখ দহনের যেন শিখার বিলান ॥ 
কপাল নিন্দ্য়ী মুহ্ুঃ কঙ্কণে হাঁনয়ে উন, 

ক্ধিতরর ধার? বহি ধরণি ভিজাঁয়, 

দিবা-শশাঙ্কের ন্যায়। বদন হতশ্রি হায়, 

ছুই আখি আলোহিত কোকনদ প্রায় 
তাঁহে অশ্রু দড়দড়েঃ কাজল ধুইয়া পড়ে, 

বুকের উপরে ধারা শোঁভিল মলিন, 

শোকের করাত দিয়া, বুঝি বিদারিতে হিয়া? 
বিধি সুত্রধার কৈলা! সুতা ধরি চিন ॥ 

মৃগী যেন মুগহারা, বিলাঁপ করয়ে তারা, 
পিমুখে মুখ দিয় আলিঙিয়া অঙ্গ, 

গা ও০০৭৫/ এ নিপা 

৩। কবরী বান্ধা চুল খোপা | 
€ | তুঙ্গ? উন্নত বা হড়। 

১৯1 তোঁকনদ্, রক্তোখপিল। 

১১। অশ্রুঃ চক্ষুর জল | 
১৪ | বিথি সুত্রধার, টদ্ব স্বরূপ ছুঙার। 
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প্রাণবধূ আজি কেন, আচরণ কর হেন, 

একা যাঁও পরিহরি দয়িতাঁর সঙ্গ | 

আমায় কহিতে প্রাণ, পরাঁণে ইতর জ্ঞান, 
মাঁন পুন ততোধিক বাঁড়ীইয় ছিলে, 

বাঁজ হাঁনি মোর মাঁথে, পরাঁণে লইয়। সাঁথে, 
এখন মে সব কথা ভুলিয়া চলিলে ॥ 

মাম যদি করিতাঁম, চরণে সাঁধাইতাঁম, 
গ্রতিফল দিতে বুৰি চাহ সে কারণেঃ 

ঈরণে ধরিহ্ এই, দেখ হে প্রণাম দে, 
উঠ মেনে ভাঁল মন্দ না করিও মনে। 

যাইবে যদি নিতান্ত, তিলেক ন্লাড়াও কান্ত, 
দালীও যাইবে অঙ্গে হানি কি তাহাতে, 

কি জানি পথের কথা, শ্রমেতে ঘটিলে ব্যথা, 
শুশ্রষিব চরণ-পলপব নিজ হাতে ॥ 

ঠক্দ্রিকাঁরে ধরি করে। চন্দ্র যায় লোকাস্তরে, 

প্রভা সহকাঁরে চলে অস্তে প্রভাঁপতি।, 
পতনে পিসি উস 

১৫। চক্দিকা, তজ্যাৎস্া তাহাই স্্ী স্বরূপ | করে, 
ক্রিণ স্বরূপ হস্ত দ্বারা । লোকান্তরে, অন্য জগতে 
অথচ পরলোকে। 

১৬1 প্রভাপতিঃ সুর্য | 



২৫৬ নিবাভকবচবধ। 

পিরীতির এই প্রথা, পতি যাঁন যথা যথা, 
সহ্ধর্মিণীফে তথা করেন সংহতি । 

কি কহিব বিধি বাঁ, না পুরিল মনক্কাম, 
বিধবা হইব হেন ভাঁবি নাই কভু, 

মনে ছিল পতি ষঙ্গে, কাল কাটাইব রক্জে, 
বানব-বিজয়ী মহাবীর মোর প্রভু ॥ 

" ভাঁপ্ডার করিয়! হিয়া, প্রেমের কুল্প দিয়া, 

রাখিয়াছিলাঁম ষেই ধন অমাঁদরে, 
বাধ তোর কি চাতুরি, আগে তাহা কৈলি চুরি, 

পশ্চা্ৎ শোকের নিধ দিলি সেই ঘরে । 
এই নেই মুখ-টাদ, অনক্গ ব্যাধের ফাঁদ, 

ধরিবারে কামিনীর হৃদয় হরিণ, 

হায় এই সেই ভূরু, মদন ধনুর গুরু, 
মেই আঁখি বাঁমা যাঁর ভক্রীতে দক্ষিণ | 

২। সহধর্দিণী, সমান ধর্মরশশীলিনী অর্থাৎ বির" 
হিভা পত্বী। 

১৩। গুরু) আচার্ধয ব1 অধ্যাপক অর্থাৎ কন্দর্পের 
ধন্ককেও বক্রহ্তা ও কীমিনীবশ কর! ইত্যাদি গুণ শিক্ষ। 
দিয়াছে। ্ 

১৪। বামাঃ জ্রীলোক অথচ প্রতিকৃলাচরণকারিণী | 
দক্ষিণ) অনুকলাচরণ কাঁরিণী বা সরল (অর্থ [ৎ হয়।) 
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এ সব হেরিলে আগে, ফুলিতাঁম অনুরাগে; 
এখন নিরখি হাঁয় বাহিরায় প্রাণ 

নে লাবণ্য নাই আর, অকলি বিক্লতাঁকর, 
জনমের মত অস্তে গেলা ভান্মান্। 

আর কি সে হান্যমুখ, দেখি নিবারিব দুখ, 

আর কি সে চাটু মধু পিব কান ভরি, 

হেন গতি বঁধুয়ার, সহিতে না পারি আর, 
ধরণি বিদার দেহ মোরে দয়! করি ॥ 

হায় হায় বধু মোর, কোথা গেলে মন চোর, 

শরীরের অধিদেব পরাঁণের প্রাণ, 

দয়িতা বলিতে যারে, এত কি মিদয় তারে, 

একবার কথ! কও রাখ নেই মাঁন। 

যুদ্ধে পশিবার কালে, আমায় বলিলে ভালে, 
ক্ষম প্রিয়ে শক্র বধি আমিব এখনি, 

সে কথা থাকিল কই, বিপক্ষ রয়েছে ওই, 

উঠ তারে যুঝি বধ কর বীরমণি ॥ 

৩1 বিকুতাকাঁর, আকৃতিভে অন্য প্রকার | 
১১। দয়িভা, প্রিয় অথচ দয়ার পাত্র অথাৎ 

য।হাকে দয় করা যায়| 
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যাঁতে ছিল বৈরি-জ্ঞান। রাঁখিলে তাঁহার মান, 
শোৌঁকশল্যে দয়িতার পরাণ বধিলে, 

জলাগুলি দিয়! লাজে, হেন বিপরীত কাঁজে, 

কোন্ বীর মজে প্রভূ! দেখাও নিখিলে । 
হাঁয় প্রাণনাথ তবু, আজি নব পরাভব, 

নুতন বিরহজ্বাল! উপজিল মোর, 

তথাপি অক্ষুণ্ন হিয়া, এখনো আছি বাচিয়া, 
বুঝিলাম ভ্রীলোকের অন্তর কঠোর ॥ 

মোদের কপাঁল মন্দঃ সকলি বিধির ফন্দ; 

রবি চক্র আছে তরু আধার জগত, 

ওমা আমি কোথা যাব, কোথা গেলে ভারে পাব, 
হায়রে বিধাতা তুই পাঁবাঁণের মত । 

এইরূপে কত মত, বিলপে অসুরী যত, 
ফুলিল অরুণ আঁখি রোদনে রোদনে, 

২ | শোক শলো), শেক স্বরূপ শল্য অর্থাৎ শল্য 

নামক অস্ত্র দ্বারা । 

৭1 অন্গুরনঃ যাহ চূর্ণ না হইয়াছে । 

১৪ | অরুণ, রস্তবণ্ণ | 
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অশ্রুতে যাঁয় ভাঁষিয়া, তথাপি শুকাঁয় হিয়া, 

খিন্ন ওষ্ঠাধর কাঁপে নিশ্বাস-পবনে ॥ 

শুনি করুণ বিলাপ, শুনি করুণ বিলাপ, 

জনমিল অঙ্জ্নের মনে অনুভাঁপ। 
প্রিয় বিনাশে রুষিয়াঃ প্রিয় বিনাশে রুষিয়ী, 

কিধিল দৈতেয়ী বুৰি দিগ্ধ শর দিয়া | 
দানবের শরব্রণঃ দানবের শরত্রণ, 

অহিল যে হৃদে তথা না নহে রোদন, 

হিয়া জার অসুরীর, হিয়া! আর্ট অসুরীর, 
নেত্রজলে, কিন্তু দয়ারনে কিরীীর ॥ 

পার্থ কহে মাতলিরে, পার্থ কহে মাতলিরে, 
নলিলে তুন্দিল যেন মেঘ ধীরে ধীরে। 

সতত ব্রন্দন শুনহে? ভুত ক্রন্দন শুনহে, 

ভুষানল সম মোর আন্তর্দেহ দহে ॥ 
পপসম্রাট সিকি 

| থিন্নঃ খেদ বা আঁয়াম যক্ত। 

৩। করুণ, করুণরস-ব্যগ্ক। 

৬। দৈতেয়ী, অন্থরের জ্ী। 

১২। সলিলে তুন্দিল, যাহার উদর জলে পরিপূর্ণ | 
১৪! অন্তর্দেহ, অন্তঃকরণ। 
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হেন বিলাপ-অক্ষরে, হেন বিলাপ-অক্ষরে, 

মনে হয় পাষাণেরে হৃদয়-বিদরে। 

তিতি নারী-নেত্রজলে, তিতি নারী-নেত্রজলে, 

মাটি বটে তথাপি স্থলীও দেখ গলে। 
গ্রতিধ্বনিতে শুনহঃ প্রতিধ্বনিতে শুনহ, 

দিকমগ্ডলীও যেন কাদে বধুনহ। 

ত্য করিন্বু কুকাজ, নত্য করিনু কুকাজ, 
কি করিব আজ্ঞা দিলা পিতা দেবরাজ ॥ 

ক্ষান্র ধর্মই নিঠুর, ক্ষান্র ধর্মই নিঠুর, 
হেন পাপ করি ক্ষব্র নিজে মানে শুর। 

ত্রুর রণ ব্যবসায়, ত্রুর রণ ব্যবসায় 

দয়াহীন কাঁজে কতু ধর্ম বলাধায় ॥ 
পণ্য হউক কি পাপ, পুণ্য হউক কি পাঁপ, 

ভূত যেই কর্ম তার বৃথা অনুতাপ । 
চল অমরাবতীতে, চল অধরাবতীতে, 

তিলেক না পারি আর এখানে থাকিতে ॥ 

(সেকি 

৯1 ক্কাশুঃ ক্ষান্রয় সম্বন্ধীয় | 

১* | ক্ষত্রু) ক্ষাত্রয়জীভি। 
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হেন করি অন্নতাঁপ, হেন করি অনুতাপ, 
বৈরাখ্য-উদয়ে দয়া-বীর ফেলে চাপ। 

যদি নিরখে শ্মশান, যদি নিরখে শ্শীন, 

বিবেকী না হয় হাঁয় কোন বুদ্ধিমান ॥ 

বিজয়ের হিয়, তাঁপিত জানিয়া, 

মাঁতলি নান্তিয়া কহিলা । 

সুস্থ কর চিত, কেন হে ছুঃখিত; 

বীরের উচিত করিল ॥ 

জানিয়াঁও মর্ম) কেন নিন্দ ধ্খা, . 

হেন কোন কর্মঃ ভুবনে । 

জয় পরাজয়, উভয়থ। হয়, 

যশের উদয় যেরণে॥ 

রণে যেউ জন, ত্যজয়ে জীবন, 

অমর ভবন, পাঁয় সে? 

জিনে যেবা রণ, যশস্বী সে জন, 

পরে ইন্দ্রীসন পরশে ॥ 

১১| উভয়থ।, উভয় প্রকানেই। 



৯৬২ নিবাতকবচ-বধ। 

এই যে সংসার, ঘোর পারাবর, 
যশ মাত্র সার, ইহাতে 

দিয় নিজ কাঁয়, যদি যশ পাঁয়ঃ 

ধন্য বলি তায়, ধরাতে ॥ 

জনম শরণ), বারি লিখন, 

তাহ! কোন জন এড়াঁবে। 

কর্মকলে জীব, নরক অশিব, 

কিন্বা পায় দিব, এভাবে ॥ 

দৈবৈ জনমায়, দৈবে মারে তীয়, 
দৈব-পৃষ্ঠে ধায়, সকলে । 

অন্য "কেৰা জীবে, ভবেতে আনিবে, 
অথবা মাঁরিবে, স্ববলে ॥ 

টদব রাঁখে যাঁরে, কে মারিবে তাবে, 

দৈব যাঁরে মারে নে মরে । 
নিমিত্ত অপর, এই স্থিরতরঃ 

তাছে গর্ধভর কে করে ॥ 

বার জোক আত কস 

| অর্শিব, অমঙ্গলকারক বা মঙ্গল হীন | 

৮] দিব/ ব্র্গ | 
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নিজ কর্ম ফলে, দিতিজ সকলে, 
গেল অন্য স্থলে চলিয়া । 

কেন জন্ুতাপ, ইহাঁতে কি পাপ, 
কে করে বিলাপ জানিয়া | 

কেবা প্রিয় কার, কেৰা প্রিয়া তাঁর। 
'সকলি মায়ার ভেলকি | 

কাহার লাগিয়া, কাদে দৈত্যপ্রিয়!, 
আত্মাকে পীড়িয়া ফল কি। 

মরিল তত, হিংনিয়া দৈবত) 

নিজ দোষে হত দাঁনর। 

কি কথা কাদর, মরিলেও তাঁর, 
নাই সাক্ষাৎকার সত্ভব ॥ 

নিয়তি বিশেষে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, 
যায় অবশেষে, পরাণী। 

ইহা যেই জানে, সেকি শোঁক মানে, 
ডুবে শোক-ৰানে অজ্ঞানী। 

১৩। নিয়ভিঃ ভাগ অদুষ্ট | 



পল পা পাপী” পট 

১ | 

চি 

নিবাতকব্চ-বধ | 

গুণের শেবপিঃ ধুতির জলধি, 

তুমি বিমলধী বিচারে 
মে অতি বৈধেয়, উপদেশ দেয়, 

যে জন্ কৌন্তেয় তোমাঁরে। 
বল! চক্ষয্ানেঃ অন্ধ কোন্ খাঁনে, 

দেখায় প্রয়াণে সরণি 

তোমার কথাই, তোমারে স্মরাই, 
আমি কহি নাই আপনি ॥ 

স্বভাবে স্থাপন, কর ব্যগ্র মন, 

স্বরণে গমন করিতে । 

নারে অনুতাঁপী, অথব৷ যে পাপী, 
ত্রিদিবে কদাপি যাইতে ॥ 

পপ পিস পিসি পাশা পাপ স্পপিসসিা ০ পপিউি 

শেবধি, নিধি | 

| বিমলধী) হে বাক্তর বুদ্ধি নির্মল | 

৩1 অভিটবধেয়, অভিশয় মূর্খ । 

৫1 চক্ত্যান্, যাহার উত্তম চক্ষু আছে। 
৬ ॥ সরণি, পথ | 

১২। ত্রিদিব? স্বর্শ | 
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এইরূপে ধনগুয়ে সুস্থ করি মাতিলি, 
বাজি-পৃষ্ঠে কশ। হানে দেবলোকে যাইতে। 

জয়-আনন্দেই বুঝি তুরক্সম-আবলি, 

উদ্ডিল গরুড়নম অতি লঘু গতিতে ॥ 

মাঁতলি সহায় পার্থ প্রতাপীর অগ্রণী, 
স্বরণে চলিল! যদি বিনাঁশিয়া দাঁনবে | 

হতন্বামি হতশ্তি হিরণ্যপুর অমনি, 

অদৃশ্য হইয়া গেল অলৌকিক বৈভবে | 

ইতি জীমহেশচক্দ্র কতো নিবাঁতিকবচবধে মহ- 
কাব্যে দৈত্যক্ত্রী-বিলাপো নাম 

দ্বাদশতম:ঃ অর্গ2। 

৯ পপি তিশা ০০ পাপ পা পাস উজ 

২। বাজি-পুষ্ঠে, ঘোড়ার পিঠে। 

৩। আবলি, শ্রেণী। 

৪1 লবঘুঃ শীঘ্র । 

৭1 হুতস্বামি, যাহার স্বানী অর্থাৎ প্রভু হত 

হইয়াছে। 

২৩ 



২৬৩ নিবাতকবচ-হধ | 

ত্রয়োদশ সর্থঃ | 

স্্প(১০0০ 

এদিকে বিজয়ঃ মন্দাঁকিনী-পয়ঃ- 

শীত বাঁত জ্রেবি পথে, 

মাঁতলি সহিতে, অমরাবতীজে, 
উত্তরিল। দিব্য রথে। 

পশিয়! পুরীতে, পার্থ চাঁরি ভিভে, 
হেরিল! শোৌঁভ1 মাধুরী, 

জয়মহোৎ্সবে, অতুল বিভবে, 
উথলিছে যেন পুরী ॥ 

ভেরী ধীর বাজে, লিন্ধু যেন গাজে, 

শঙ্ বাজে ভার নু, 

মীদল কাহলে, মহা কোলাহলে, 

অধনে বাজে পটহ। | 

00 রাউটার, চি ওর ০ করারও 

রী 
নু 

১। মন্দাকিনীতপয়ঃ-শীভ বাত, স্বর্গ-গঙ্গার জল: 

সম্পর্কে শীতল যে পবন | 

১২। পটহ। চক্াঃ ঢাক | 
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চৌপথে ফিরিয়া, ডিত্িম পিটিয়, 
কেহ কেহ জয় ঘোঁষে, 

মন্দার মালায় তোরণ সাজায়, 

কেহ কেহ পরিতোঁষে । 

সরস চন্দন, সিঞ্চে কত জন; 

রথ্যাপথ পরিমরে, 

ধুলি নাই ভূমে, তরুধুপ ধুমে। 
ধুলার বিলাস ধরে। 

গুখৃগুল্র স্তুপে, কালাগুরু ধুপে, 
শোভা পাঁয় ধুমশ্রেণী, 

বৈরিগহে চির-বন্দী জয়ঙ্ীর, 
অদ্যো-মুক্ত যেন বেণী ॥ 

বউ 

১1 ভিগ্িম, ঢোল । 

৩। তোরণ, দ্বাকেের বাহ্য প্রদেশ, বারা । 

৬| রথ্যাঁপথ পরিসরে বড় রাস্ত্রার আয়সনে 1 

৯। গুগৃগুল্, গুগুগুল। কালাগুরু, কু্ণাগুরু | 

১১| চিরবন্দী, অনেক দিন অবধি বন্দিয়ান হ। 
কয়েদী | 

১৭। সদ্যোমুক্ভ, তখনি ষাহ। খোল! হইয়াছে । 



নিবাভকবচ-বধ। 

অটাঁলক শিরে, কাপিয়া সমীরে, 
বিমল পতাকা ভায়, 

বুঝি সশরীর, যশ কিরীীর, 
স্বর্গেরে! উপরে ধায়। 

সবে ঘরে ঘরে, উৎসব আচরে, 
আনন্দ অপরিমাঁণ, 

সুধা ফেলাইয়া, পিয়ে কান দিয়া, 
বিজয়ের যশোগাঁন ॥ 

অগ্নরা নাচিছে, কিন্নরী গাইছে, 
সুমধুর শ্বছুত্বরে, 

তার সঙ্গে সঙ্গে, হদক্র নারঙ্গে, 

বিদ্যাধর বাদ্য করে। 

দেখিবারে মহ, পরিবার লহ, 

তেত্রিশ কোঁটি দেবতা, 
যেখানে যে ছিল, আনিয়! মিলিল, 

শুনিয়া সেই বারতা ॥ 

৩। সশরীর, মুর্ভিমান | 

১৩। মহঃ উৎসব । 
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বৈমানিক সুরে, স্থাঁন নাই পুরে, 
রাজপথ হুল থুল; 

আপনাকে পার্থ, মাঁনিল ক্লতার্থ, 
আমোদ হেরি অতুল! 

সুধাধার! যথাঃ নিজগুণ কথ, 
দেবমুখে শুনি ম্নেহে, 

পুরবীথি অতি-ক্রমি মহামতি, 
গেল বৈজয়ন্ত গেহে। 

দত ক কন 

অতি ধীর গিয়! দরজা মুখে, 
রথ রাঁখিল মাতলি সুত সুখে । 

ধরি সীরথি-হাঁত রথে হইতে, 
অবদ্ধোহিল পাঁণুম্ত ক্ষিতিতে | 
বিজয়ে অবলোকি হুয়ারিগণ, 
স্বরগগ্রভুকে কহিলা তখন । 

১। উবনানিক) ব্যোমযানে অধিরঢ় | 
৭। পুরবীথি, নগরের রাস্ত।ঃ অতিক্রমিঃ অতিক্রম 

করিয়]। 
১২] অবরোহিল, নাঁমিল | 
১১। ছুয়ারিগণ। দ্বাররক্ষক সকল | 

১৪ | স্বরগ"গ্রভূঃ ইন্দ, | 



২৭৩ নিবাতকবচ-বধ | 

তনয়ের শুভাগমন শ্রবণে, 

সুররাজ নিদেশিল ভূত্যগণে ॥ 

যত চাঁরণ লিদ্ধী সুরর্ষিচয়েঃ 
তন্থুজে মম আনুক অগ্র হয়ে। 

অপরূপ বিভূষণ বেশ পরি; 
গণিকাগণব্যাউক শীঘ করি ॥ 

সুত মোর জয়ন্ত নিজেই গিয়া, 
ভ্রুত আহক পাণুনতে লইয়া! 
অমরাবতীতে ধত যোধ বসে, 

অব যাঁউিক মোর নিদেশ বশে । 

মঘবার নিদেশ শিরে ধরিয়া, 

হরিষে নকলে চলিল ত্বরিয়া। 
গনধর্ধর নুরর্ষি পৃথাতনয়ে, 

পরিপুজিল অর্থ দিয়া বিনয়ে । 
চি ১১00 

ই। নিদেশিল) আজ্ঞা করিল | 

৬1 গণিকাঁঃ বেশ্যা | 

১০) নিদেশ) আজ্ঞ। | 

১২ স্বরিয়া, ভরা করিয়া) শীঘ্র | 

১৩1 গৃথ]-তনয়) অন্জুনি। 
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সমুখে ঘুরজের নিনাদ হয়, 
ভ্তুতিগাঁন করে সুরবন্দিচয় | 
জয় ঘোষি কিরীটির অগ্রগত, . 
জনতা অপসা'রই যোধ যত॥ 
যত নাগরিক গণিকা যুবতী, 
ফুলবুক্টি ছলে বিজয়ের প্রতি । 
দরশায় সবে ভূজয়ূল তুলি, 
ক্ষণমাত্র যথা স্ফ,রয়ে বিজুলী ॥ 
মুছু হানি কটাঁক্ষ বিলান ছলে; 
বষ দৃষ্টি করায় দবে কুশলে। 
ঘট দর্শন মক্রল কেহ দিয়া, 
বিনি কাঁরণ টানই কীচলিয়! ॥ 

১] মুরজ, হুদঙ্গ, পাখোয়াজ | 

| ন্ুরবন্দিচয়, দেবভাঁদিগের স্ততিপাঠিক সকল | 

৪1 জনতা, জন্নমূহ | অপসারই, ভফাত করে । 

৪ | নাগরিক, সহরিয়াঃ সুরে | 

১৪1 বাষ, মৎস্য । অর্থাৎ কটাক্ষপাঁত গুলিই পু্লী 

মাছ, কুশল অর্থাৎ মঙ্গন সময়ে মাছ দেখান উচিভ। 



ই৭ছ নিবাসকবচ-বৃধ| 

বসনাঞ্চল কাঁর উড়ে পৰনে, 

বড় শোভিল উরু অনাবরণে। 
কুরুবীর মজে হরিষে কদলী,__ 
তরু-কাও বিলোকন হৈল বলি । 
বহু হেন সমাদর মানযুতে, 

সুরবৃন্দ পশাইল পাপণ্ুন্্তে । 
পশি দেবনভাঁয় পিতার পদে, 
নমিল! কুরুবংশ মণি প্রমদে | 

সহস। উঠিয়া যুগতুল্য ভূজে, 
পরিরাস্তিল ইন্দ্র পৃথাতন্ুজে। 
করি চুহ্বন তার শিরে প্রণয়, 

নিরখে মঘব! স্মিত নেত্রচয়ে ॥ 
রপ্ত 

২| অনাবরণে, আচ্ছাদন অর্থাত্বস্ত্র রহিত হইয়া । 

৪। কাণ্ড, স্তষ্ব, থোপ! 

৯) যুগহুল্য, জোয়ালের পুশ । 

১০ | পরিরস্তিল, আলিঙ্গন করিল। পুথাস্তমুজ, 
অজুন। 

১২1 ন্মিজ সহান্য 
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বহু আঁদর পূর্বক হাত ধরি, 
তনয়ে নিজ পাশ বসায় হরি । 

গুণরাঁশি গ্রশংলি সভা ভিতরে, 

কহিল! অমরেশ্বর তার পরে ॥ 

জানি বাঁপু রণে বড় পাহয়াছ ক্লেশ, 
মনে না! করিও মোর নিদয় নিদেশ । 

কাঁজে নিযোজিহন দেখি যোগ্যতা তোধাঁর, 

_অআযোগ্যে মাঁদৃশ জন নাহি দেয় ভার ॥ 
কিনিলে অজ্জ?ন তুমি এই অবদাঁনে, 
অক্ষম ইহার আমি নিক্ষ,য় বিধাঁনে । 
কাঁলকপ্জ পৌঁলোমের বিক্রম ভূর্বচ। 
ততোধিক বীর ছিল নিবাঁতিকবচ | 

ইহাঁদের তেজোবল না জাঁন বিশেষ, 

পুরাতন কথ] বলি শুন গুড়াঁকেশ। 

২1 হরি ইন্দ, | 
৪। অমরেশ্বরঃ ইন্দ | 

৯1 অবদান, বিখ্যাত বা উন্নত কার্য | 
১০1 নিষ্কয়১ প্রতিশোধ | 

১১|  ছুর্বচঃ যাহ] কথপ্িং বলিতে পারা যায়| 
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শুনিয়া থাকিবে ছিল রাঁবণ রাক্ষন, 

ভূত্যভাবে মোরা ষাঁর প্রতাঁপেতে বশ ॥ 

যমদণ্ড জিনি যার ভূজদপণ্ড ঘোর, 
মৃত্যুর হৃদয় জিনি হৃদয় কঠোর । 
কুবেরের মাঁনমহ পুষ্পক-বিমাঁন, 

জিনিয়া লইল কাড়ি যেই বলবাঁঘ্ৃ॥ 
কন্দ্ুক খেলিতে বুঝি করি অভিলাষ, 
উপাভিয়াছিল যেই পর্বত-কৈলাস । 
দিক জয় করে যবে সেই দশ নন, 
নিবাতকবচ দমে দিয়াছিল রণ ॥ 

যুঝিল তুয়ুলতর অন্ব্সর এক, 

হারিল পশ্চাৎ যথা অপস্থানে ভেক। 
ত্রৈলোক্য জয়ের স্তস্ত বাহু বিশখাঁনে, 
খিক ধিক নিন্দিল নুতন অপমানে | 
ব্রহ্মার আদেশে শেষে সন্ধি আচরিয়া, 
পাতাল হইতে গেল জিয়ন্তে মরিয়া । 
তোমার প্রতাঁপে হত সেই দৈত্যগণণ, 
তুলরাশি দগ্ধ হয় অনলে যেমন ॥ 

€ । পুস্পক বিমান পুষ্পক নামে আকাঁশগাশী রথ | 
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এইরূপ ইন্দ্র যত প্রশংসিয়া কয়, 
ঈষদ্ লঙ্জাতে পার্থ অধোমুখ হয় । 
জয়ন্তের লৌল দৃষ্টি অনাদর করি, 
প্রসাদ মন্দারমাঁলা পার্থে দিল! হরি ॥ 

দৈত্যশর-ক্ষত দেহে বুলাইয়! কর, 

কুস্তীর নন্দনে পুনঃ কছে পুরন্দর | 
নিজৰাঁসে যাঁও বাঁপু চিত্রসেন হু, 
্দ্ধমাজ তেয়াগিয়! বিশ্রাম লভহ ॥ 

এই বচন শুনি, প্ুনরপি ফাল্গুনি, 
প্রণমি পিতা-মঘবার পদাস্তে, 

বিশ্বাবনু-স্ুত-সহিত হরিষয়ূত, 
পশিল গিয়া ড্রণ্ত দিব্য নিশান্তে | 

মর নাজ লব, পরিহরি পাঁগুব, 

সৌধতলে বনি কোমল তণ্পে, 
শান্তি করিল হত, হুইয়া অভিরত, 

বন্ধুনে রণ-বিষয়ক জণ্পে ॥ 

১২। বিশ্বাব্সু-বুত, চিত্রস়েন গন্ধ | 
১২। নিশান্ত) গৃহ । 

১৪ 1 ভপ্পেহ বিছানাতে ! 
১৬1 জন্পঃ গণ্গ । 



২৭৬ নিবাতকবচ-বধ | 

কিছু দিন নাকে, অজ্জ,ন থাকে, 
হেন মতে বহু-আদর মানে । 

পঞ্চ দিবস মত, পাঁচ বছর গত 
হুইল কিরীটির মানুষ-মানে | 

পার্থ অনন্তর, আকুল-অন্তর; 

এক দিন স্মরিয়া পরিবারে, 

নাই সুখে রতি, চিন্তা জড়মতি, 
ভাই পিয়ার বিয়োগ বিকারে ॥ 

০০ 

নখারে অস্র্থ দেখি পুছে চিত্রসেন, 

আজি ভাই মলিন মলিন কেন হেন । 

প্রনাদণ্ডণের আশী তোমার মানন, 
ঝটিতি ছুখের শ্বামে কেন মলীমন ॥ 

হাদিতে খেলিতে পূর্বে মোদের নহি, 

সম্পতি কি হেতু মন চিন্তায় স্তিমিত ! 
০০০ 

১। নাকে) স্বর্গে । 

৪1 মানুষ-মাঁনে, মর্জতালোকের রত্সর বহখ্যাতে | 

১২ | মলীমনঃ মলিন, ময়ল। | 

১৪] স্তিমিস্ত, নিশ্চল, স্থির | 
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দিবানিশি কিবা ভাঁব বিরলে বসিয়', 
উত্তর না পাই পুনঃ পুনঃ ডাঁক দিয়া ॥ 
ছূর্্বল ছুর্ববল অঙ্গ মছু মছ বাঁণী। 
কশ কশ দেহ পাও, পাণ্ড, মুখখানি । 
শরন্ন ভৌজন ভোগে অভিরুচি নাই, 
কি জন্যে অবস্থা হেন মোরে বল ভাই ॥ 

তুমি আমি এক-আত্ম। দেহ্মাত্র ভিন্ন, 
অনুরোধ করি বল কিসে হলে খিন্ন | 

প্রিয়জন যদি ছুঃখ ভাগ করি লয়, 
যাঁতনার বেগ তবে অণ্পজ্ঞান হয়॥ 

সখার আগ্রহে, পৃথাজুত কে, 

প্রিয়সখ ! শুন বলি, 

তুমি কি জাননা, মোঁর যে যাঁতনা, 
দিব! রাতি যাতে জ্বলি। 

ছিন্ন এত দিন, কাজের অধীন, 
বুঝি নাই হুখ সুখ, 

(জা ওেতবরগার 

৩1 অঙ্গ, শরীরের অবয়ব অর্থাৎ হস্তপদাদি | 

৪1 দেহ) সমস্ত শরীর | 
চু, 



ইট নিবাভকহছ-বধ । 

অবসর মত, মিলিয়া সাম্পুজ, 

মনে পড়ে যত হখ ॥ 

স্বরগে আনিয়-অবধি বীতিয়া, 
গেল পাঁচ সংবহুদর, 

না] জানি কেমন, আছে বন্ধু জন, 
এই চিন্তি নিরন্তর | 

ধর্মাধনে বীর, রাজা যুধিষ্ঠির, 
আছেন কেমনে বনে, 

অহিবে ছুঃসহ, মলয় বিরহ, 

চন্দন তরু কেমনে ॥ 

একে ত হুর্তিঃ বনেতে বসতি, 

আমার বিয়োগ তায়, 

ভাবিয়! ভাবিয়া, বুঝি তার হিয়া, 

কীট-নিফুষিত প্রায়। 
স্মেহাঁকুল মতি, আঁধ্য মহীপত্তি, 

কত বা স্মরেন দাসে। 
খিল থে স্পা শপধবারাজানার 

১। সাম্প্রুত। সম্প্রতি) এক্ষণে | 

১৪ । কীট-নিষ্কৃষিত এপাকায় কাটা। 

১৫ | আর্ধ্য, শ্রে্ট--সংক্কত্ত ভাষাতে আর্ধ্য শন্দটি 
“দাদী” এই শব্দের স্কানে ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 
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ভোগে উদাঁপীন, মন, নিশিদিল, 
পুড়ে মোর এ হুতাঁশে ॥ 

উছট লাগিয়া, যাঁয় পিছলিয়াঃ 

সমভূমিতেও পদ, 
অন্ন জল প্রায়। উঠে তাল্কাঁয়, 

বিষম ঘটে বিপদ । 

এর সব লক্ষণে, অনহুমানি, বনে, 
পাঁইয়! বহু যাঁতনা, 

ভাঁই চারি জন, আমার মিলন, 
সতত করে বাসন! ॥ 

আর্য ভীমসেন, কাঁনমে ভ্রমন, 
নান! কউ ভোগ করি, 

কশ কশ গাত্র, থরে বলমাত্র, 

গিরিচর যেন করা । 

সুখের ভাজন, যমজ ছুজন, 

সুখ-আঁশে ছুখ সঙ্গে, 

১। উদাসীন অনুরাগ শুন্য, বিরক্ত | 

১৪ | করী, হস্তীঃ হাঁভী | 

১৫8 যমজ, তুল্যকাঁলে জাত সহোদর হমক॥ 



২৮৪ নিবাতকবচ-বপ । 

নিদাঁঘে যেমন, বর্ধা-আগমন, 
অপেক্ষি চাতক রছে ॥ 

রাঁজার ছুহিতাঁ, রাঁজার দয়িতা, 
তপস্থিনী যাঁজ্ঞমেনী, 

শাঁবরী যেমতি, বনে আছে সতী, 
জালে ঘেরা যেন এণী | 

পাঁপ ছুঃশীনন-অপমানে মন? 

সদ] তার যাঁয় পোড়া; 

তাহে আরবাঁর, বিরহ আমার, 

ফোড়ার উপরে ফোড়া ॥ 

শিরীষ-কোঁমলা, কেমনে অবলা, 

সহিবে এমন জ্বালা, 

ই | অপেক্ষি। অপেক্ষা করিয়া | 

৪ | ভপন্বিনীঃ অনুকম্পনীয়1) দয়ার পাত্র, কুপণা। 

যাঁজ্রসেনীঃ দদৌীপদী | 
৫1 শবরী, বন্য জাঁভি বিশেষকে শবর কছে 

সেই জাতির স্ত্রী। 

৬। এনী, মৃগী, হরিণী। 
১১। শিরীষ-তকোঁমলী) শিরীষ ফুলের ন্যাঁয় মৃছ-- 

অর্থাৎ নরম । 
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ক্ষীণতাঁর ছলে, ভাঁপে বুঝি গলে; 

সোণাঁর পুতলী বাঁল1। 
হেন বুঝি প্রিয়া, একান্তে বমিয়া, 

দিনমাত্র গণে দুখে, 

আঁশালত ধরি, আছে কশোদরী, 

বিপদ ভ্রোতের মুখে ॥ 
ভর্তীর বদন, করি নিরীক্ষণ, 

গ্রতীক্ষয়ে আধি-শেষ, 

তরু আঁশ্রয়ণে, লতা যেন বনে, 

ঝড়ে সহ করে ক্লেশ। 

আমায় যখন) করিয়া স্মরণ, 

দীর্ঘশ্বান ছাড়ে প্রিয়? 

না! জানি তখন, তাঁরে কোন জন, 

সাত্তৃনা করে যাইয়া । 
নিশার নলিন-সদৃশ মলিন, 

স্মরি যবে মুখ তার, 

১। ভাপ, ছুঃখ অথচ আগুনের সন্তাপ বা ভাত | 

৫1 কুশ্টোদরী যাহার উদর অর্থাৎ মধ্যদেশ। 
ীগ বা সরু | 

৮| আধি; মনের দুঃখ | 



২৮ই নিবাতকবচণ্বপ | 

কি বলিব ভাই, স্বাস্থ্য নাহি পাই, 
স্বর্থও নরকাকাঁর। 

খে! তোমাঁননে, আলাপে এক্ষণে, 

কিছু বুঝি ছুখ হ্বাস, 
বিজনেতে চিত, হয়ে উদ্কঠিত, 

ধায় দয়িতার পাশ ॥ 

কৌমল শয্যায় ঘুম নাহি পালক, 

এ পাঁশ ও পাঁশ করি; 

তদ্গত চিতে, ভাবিতে ভাঁবিতে, 
জিয়ন্তেই যেন মরি । . 

স্বর্গ গঙ্গায় অঙ্গ না জুড়ায়, 

তাপ বাড়ে অতিশয়, 

তের সস্তিতে, মরত ভূমিতে, 

যাই হেন মনে হয় ॥ 
শীতল বলিয়া, কমল তুলিয়া” 

জুড়াইতে চাঁই হিয়া, 
রবির অধীন, জে ছার নলিন, 

তাঁপ দেয় বাড়াইয়! 
(১০০০০০১১১৩১ 

১1 স্বাস্থাঃ সুস্থতা) নির্বংতি | 



ভ্রেয়োদশ সর্দ | ইচ 

নন্দনে পশিলে, আনন্দ না মিলে, 

বুকে লাগে মোহ-খিল, 

ধৈরজ হরিয়া, যাঁয় পলাঁইয়।, 
সৌরভ চোঁর অনিল।॥ 

ত্রমরে আকুলঃ দেবতরু ফুল? 
নয়নের যেন শুল, 

আথি রাঁঙ্গাইয়া, বুঝি গাঁলি দিয়া, 
কুজয়ে কোকিল কুল। 

শিথিপুচ্ছ জিনি, দ্রুপদ-নন্দিনী- 
প্রিয়, কেশ শোভা ধরে, 

তেই ক্রুদ্ধ মতি, শিখী মোর গতি, 

প্রতিকার বুঝি করে ॥ 

পুর্বে যত সর্পে” খেয়েছিল দর্পে, 
শিখিগণ অহর্নিশ, 

কেকাঁর ছলনে, আমার শ্রবণে, 

ঢালে যেন তারি বিষ। 

৮ | কুজয়ে, কুহু এক করে| 

৯1] শিখিপুচ্ছ, মমুরের পুচ্ছ | 

১১] শিখী, মুর ] 



৮ নিবাতকবচনবধ। 

নামে বিশ্বানিয়াঃ চন্দন ঘলিয়া, 

অঙ্গেতে লেপি সরষে, 

কে জানে তাহার, বিষময় সার, 

ভুূজঙ্লের সঙ্গ বশে॥ 

নৃত্য বাদ্যগীত, নহে মনোনীত, 
মোঁদে বিনোদ নাই, 

অন্তরে আগুন, বাহিরে কি ওুণঃ 

নলিল ঢালিলে পাই । 

নিদ্ধ দেব কাজ, মোরে দেবরাজ, 

দিবেন কবে বিদায়, 

ক্ণেকে সময়) মোর জ্ঞান হয়, 

এক মন্বস্তর প্রা ॥ 
রসটা 

বেদন। নিবেদি যদি পার্থ বিরমিল, 

চিত্রসেন পুন তারে প্রণয়ে কহিলা। 

প্রিয়নখ এত কেন হয়েছ চিন্তিত, 

বিদায় দিবেন ইন্দ্র তোমার ত্বরিত ॥ 

১৪ চন্দন এই নামের অর্থ আহ্লাদজনক১, সেই 
বিশ্বাস করিয়া । 

বিনোদ, মনের লন্তোষ ব। নিরণত্তি | 



ভ্রয়োদশ সর্গ | ২৮৫ 

জানেন তোমার ভাব তিনি গ্রণিধাঁলে। 

কিব! অবিদিত রহে ঈশ্বরের স্থানে । 
কুশলে জাছেন ভ্রাতৃ দাঁরেরা তোষার; 

নহজ ধৈরজ ধর মুগ্চ চিন্ত তার । 
গোর মুখে তোমারে ডাকেন ুরপতিঃ 
চল গিয়া পিতৃপদ দেখহ সম্প্রতি 

ক্ছহৃদের এইরূপ কুনুত ভাবায়, 

পার্থের উতলা মন জুড়াইল প্রায় ॥ 
নিদাঘের রবি করে তাপিত ভূতল, 
এথম বর্ধাতে হয় যেমন শীতল ॥ 
আনন্দ-ভ্রেতেই যেন হইয়া প্রেরিত, 
চিত্রনেন সহ পার্থ চলিল শ্বরিত ॥ 

বৈজয়ন্ত ধাঁমেতে পশিয়। পুরন্দরেঃ 

বন্দিয় চরণধুলি মস্তকেতে ধরে। 

সুতে অভিনন্দি ইক্্র পাঁশে বঙাইল, 
প্রণয়-প্রযুল্প নেত্রে কহিতে লাগিল ॥ 

১| প্রণিধান, মনোযোগ অর্থাৎ দৈবীশক্তি ছ'র 

৪ | সহজ, এক সঙ্গে উৎপন্ন | 

৭1 ন্ুনৃভ ভাবা, প্রিয় কথা । 



৮৬ ন্বাতকবচ বধ । 

লময় হয়েছে বাছ। মধ্য*্লোকে যাও, 

ভাইদের উৎ্ক্টিত হৃদয় জুড়াও । 
গন্ধঘাঁদনের পাঁদ মন্র গিরিতে, 

আগিয়াছে চারি ভাঁই তোমারে দেখিতে । 
আশীর্বাদ করি বাঁপু সকলে মিলিয়া, 
পাঁচ ভাই রাজ্য ভূগ্ক দুখ কাটাইয়া । 
বমবাঁস অন্তে তুমি কুরুমেনা জিনি, 

যুধিষ্টির-হস্তে পুন আর্পিৰে মেদিনী ॥ 
দনুজ বধিয়] পূর্ব্বে অনুজ কেশব, 
মোর হাতে দিল ধেন স্বর্ণের বৈভব | 
ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ রূপ অশ্বথামা আর, 
ষোড়শ অংশেও মহে নমান তোমার ॥ 

লভিব] কৌরব-রণে তোমরাই জয়, 

“যতো ধর্মস্ততো! জয়” অন্যথা না হয়। 

তাঁমাদের পক্ষপাঁতী আমি বিশেষত, 

কাঁজেতে জানিবা মোর শ্েহ যেই মত | 
১ মধ্য লোক, মর্ভাভূবন | 

৩1 পাদ, প্রত্যন্ত পর্মত | 

৯1 অনুজ কেশব--বামন অবগ্ারে দিতির গর্জে 

জন্ম গ্রহণ করাতে নারায়ণ) ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা] । 



জ্রয়োদন্খ সর্গ | ২৮৭ 

এই মাত্র কহি পুত্রে বৃত্র-নিনুদন, 
অর্পিল! প্রসাদ রূপে মুকুট ভূষণ । 
অভেদ্য কবচ দিল! হিরঘ্ময়ী আজ, 

দেবদত্ত নামে পুন অর্পিলা জলজ ॥ 
বহু আঁভরণ দিলা রতনে দন্ত, 

মহামুল্য দিব্য বস্ত্র অর্পিল প্রচুর । 
পিতার সকাশে পার্থ লভি প্রক্ষার, 

আর্্জল মঙ্গল আশীঃ অন্য দেবতার | 
অনন্তর উঠি ধীর আন্নন হইতে, 
জনকে অভিবাঁদিল ভক্তিন্ম চিতে । 
ইন্দ্রের সহজ্র নেত্রে নেহ-নীর ঝরে, 
কণ্পতরু ফুলে যথা মকরন্দ ক্ষরে ॥ 

সুতে আলিঙ্গিল! ইন্দ্র বাহু পসারিয়া, 
শশীকে আলিঙ্গে রবি যেন রশ্মি দিয়া । 

১। বৃত্রনিস্থদন, ইন্দ্র | 

৩। হিরপ্ময়ী অজ, হবর্থ নির্মাভ হার ব। মাল।। 

৪1 জলজ, শঙ্খ | 

€ 1 দন্থর) দঁতওয়াল।, দ্তুল। | 

অভিবাদিল, চরণ ঞরহণ করিল ! চা খ্খ্টী 



8৮৮ নিবাভিকবচ-্বপ্ধ ৭ 

মস্তক চু্বিয়া অজ স্পর্শিয়া তাহার, 
কহিল! “নিবিঘু পথ হউক তোমার”? ॥ 
পরেতে অমর ুদ্দে অজ্জন বন্দিলা, 
প্রিয়নধ চিত্রসেনে আলিক্রন দিলা । 

হুঃখ হুঃথে তাহারে কহিল! চিত্রমেন, 
“ত্গহৃদ বলিয়া ভাই মনে থাঁকে যেলু »॥ 

ত্রাভৃ-মুখ দরশন ৎস্থক্যের সহ; 
মিলিল পার্থের মনে সখাঁর বিরহ। 

সুখ ০খে ধনঞ্জয় চলিল বাহিরে; 

রথের উপরে শিয়া আরোহিল ধীরে ॥ 

নিপুণ মাতলি রথ চালায়, 

দ্রেমশ বেখেতে তুরঙ্গ ধায়। 
পুবী পার হয়ে থগণে যায়ঃ 
পার্থের উতালা-মনেরে। আগে ॥ 

মরতে বিমান অবিলম্বিতে, 

অবতরে স্ুর-লোক হইতে | 
মন্দর গিরির তট ভূমিতে, 

মু মুড ভাবে আলিয়া লাগে | 

৯৫)" অবিলব্বিত্ে, স্বরাতেঃ শত! 
চ্া্রাহাযারাতাজা 



আল্য়ানশ জর্ণ । 

অনুরেছে সেই রথ হেরিয়া, 
ত্রাভ আঁগমন মনে গণিয়া । 

চারি পাণুস্ত বেগে ধাইয় 
দেখিতে আনমিল তারে সোহাঁগে « 

জ্যেষ্ঠ ঘুধিস্ঠিরে ভূমিভে স্থিত, 
নিবখি অজ্জুন অতি ভ্বরিত। 

ন'মিয়া তাহারে যথা বিভিত, 

প্রণছিল! পাদপন্ম-পরাগে ॥ 

আলিঙ্ন দিষা অন্থজ বরে, 

শিরে নবপত্তি চুম্বন করে। 

ন্ুশলের কথা পুছিল পরে, 

মিয়া আনন্দরস-তড়াখে ॥ 

ভীহলেনে যবে বালব-সুত্তঃ 

বন্দিল অনি জানিয়। ভ্ুভ। 

দই মান্দ্রীস্ুত ভকতি যুভ, 
অভিবাদে তরে পড়ি ভুভাগে। 

1 পরী, প্লুষ্পের ধুলি বা খুলি। 

এই 1 ভড়াগঃ জলাশয় বিশেষ | 

১৬1 অভবাদে, চনগ গ্রহণ কৰে ( 

৫ 



৯৬ নিবানকহচ-হধ | 

ভাঁইদের সঙ্তরে বিজয় বীব, 
এইৰূপে মিলি হইল! স্থির | 
বাঞ্চিসেন নামে রাজি খধির, 

আশ্রমে পশিয়া রহিল রাগে । 
পঞ্চ বীর নিংহ ড্ৌপদী আর, 
বনেও ভুঞ্জিয়৷ সুখ অপাঁব । 
গন্ধমাঁদনৈতে করে বিহার, 

জিত প্রায় মামি কৌরব নাগে। 

ইতি ভ্ী মহেশচক্্ তে নিবাতিকবচ-বধে 
মহাঁকাব্যে অজ্জ,ন বিসজ্জনং নাম 

'্রয়োদশতমঃ মর্থঃ | 

সম্পৃ্ণম্ | 

ফানি ভারত উস িাজওাযাকক পচা, পাজি 

৪1 রাগে, অন্রাগে, প্রীতিভে | 

৮1 কীরব নাগঃ কৌরবদিগের মঘো শ্রেষ্ঠ ছে? 
ধন্ই হস্তরী স্ববপ | 












